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Evrimin Bir Faktörü:

Kar§ıhkh Yardımlaşma

Giri§
Gençliğimde Doğu Sibirya ve Kuzey Mançurya’ya yaptı
ğım yolculuklar sırasında hayvanların yaşamına dair üd şey
özellikle dikkatimi çekmişti. Bir yandan, bu bölgelerdeki
çetin doğa karşısında birçok hajrvan türünün sürdürmek
zorunda olduğu hayatta kalma mücadelesinin aşm sertliği;
bu doğal nedenlere bağlı olarak çok sayıda canhnın periyodik
olarak yok oluşu; ve sonuç olarak, gözlemleme fırsatı bul
duğum geniş topraklarda yaşam azhğı. Diğer yandan, (Darwin’in kendisi her zaman savunmamış olsa da) birçok
Danvincinin hayatta kalma mücadelesinin temel özelliği ve
evrimin ana faktörü olarak kabul ettiği, aynı türden hayvan
lar arasında yaşam imkânları için süren bu azgın mücadele
ye -özellikle aramama rağmen- hayvanların yoğun bulundu
ğu kimi bölgelerde bile rastlamadım.
Kış sonunda Avrasya’mn kuzeyinde bastıran müthiş kar
fırtınaları ve çoğu zaman bunların ardından gelen donlar;
her yıl, mayıs ayının ikinci yansında, ağaçlar çoktan çiçeklenmişken ve yaşam böceklerde yeniden canlanmaya başla
mışken tekrar gelen donlar ve kar fırtınaları; temmuz ve ağustos aylarında, sayısız böceği ve çayır kuşlanmn ikinci kuluçkasım yok eden vakitsiz donlar ve kimi zaman büyük çığ
lar; ağustos ve eylül aylarında daha üıman bölgelere yağan,
alçak bölgelerde su baskınlarına yol açan ve düzlüklerde, Av
rupa devletleri kadar geniş alanları batakhğa çevirip su biri
kintileriyle örten muson yağmurlanmn Amerika ve Güney
doğu Asya’da neden olduğu seUer; nihayet, Fransa ve Alman
ya kadar büsrük bir toprak parçasım gevişgetiren haj^anlar
için kesinlikle banmlamaz hale getiren ve bunların binlerce-
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sini yok eden ekim başındaki yoğun kar yağışlan: İşte Kuzey
Asya’da hayvanların boğuşmak zorunda kaldığım gördüğüm
yaşam koşuUan. Tüm bunlar, Darwin’in “aşın çoğalmaya
karşı doğal engeller” olarak tarif ettiği şeyin doğadaki temel
önemini kolayca kavramamı sağladı; bu engellerle karşı
laştırıldığında, çeşitli yerlerde, belirli koşullarda rastlanan,
fakat asla bu engellerle aynı önemde olmayan, yaşam imkân
ları için aynı türden canlılar arasındaki mücadelenin çok da
ha önemsiz olduğunu anladım. Yaşamın yoksulluğu, nüfusun
-çoğalması değil- azalması Kuzey Asya olarak adlandırdığı
mız yerkürenin bu devasa bölümünün ayırt edici özelliği ol
duğundan, Darwincilerin çoğunun inandığı, besin ve hayatta
kalma için her bir tür içindeki bu müthiş rekabetin gerçekli
ğiyle i l ^ ciddi kuşkular duymaya, dolayısıyla, yeni türlerin
evriminde bu tür rekabete verilen baskın rolden de kuşku
lanmaya o andan itibaren başladım (ve sonra yaptığım ince
lemeler ise bu kuşkumu haklı çıkardı).
Diğer yandan, hayvan yaşamıyla bolca karşılaştığım her
yerde, örneğin yirmi kadar türün ve milyonlarca canlının
yavrularını yetiştirmek için bir Eu-aya geldiği göllerde; kemir
gen kolonilerinde; bu dönemde Usuri boyunca gerçekten “Amerika” ölçeğinde yaşanan kuş göçlerinde; ve özellikle tanık
olduğum Amur’daki bir karaca göçünde -bu zeki hayvanların
3Örmi bin kadarı, büyük kar fırtınaları başlamadan önce, da
ğınık olarak yaşadıkları geniş bir bölgeden gelerek, Amur’u
en dar yerinden geçmek için bir araya toplanmışlardı-; hay
van yaşamına dair gözlerimin önünde cereyan eden tüm bu
sahnelerde karşüıkh yardımlaşma ve dayanışmanın öyle bojmtlarda uygulandığım gördüm ki, bunun, yaşamın sürdü
rülmesi için, her bir türün korunması ve sonraki evrimi için
son derece önemli bir özellik olduğu kamsına vardım.
Nihayet; Transbaykalya’mn yan vahşi atlan ve sürü hay
vanlan arasında, tüm vahşi gevişgetirenler arasında, sincap
lar, vs. arasında da şunu gördüm ki, yukarda belirttiğim ne
denlerden birine bağh olarak, hayvanlar besin azlığıyla müca
dele etmek zorunda kaldıklarında, bu afete maruz kalmış olan türün tüm canMan bu sınavdan sağlık ve kuvvet bakı
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mından öylesine zayıflamış çıkıyorlar ki, türlerin tedrici evri
mi asla bu çetin rekabet dönemlerine dayanarak gerçekleşemez.
Ajmca, daha sonralan Darwinizm ile sosyoloji arasındaki
ilişkilere dikkat ettiğimde, bu önemli konu hakkında yazıl
mış hiçbir eserle hemfikir olmadığımı fark ettim. Tüm bu eserler, insanın, yüksek zekâsı ve bügileri sayesinde, insanlar
arasındaki hayatta kalma mücadelesinin çetinliğini yumuşa
tabileceğim kamtlama çabasındaydı; fakat, bununla birlikte,
her hajrvanın yaşam imkânları için hemcinslerine karşı mü
cadelesinin ve her insamn tüm diğer insanlara karşı mücade
lesinin bir “doğa yasası” olduğunu da kabul ediyorlardı. Ben
bu görüşü kabul edemezdim, çünkü, her bir türün içinde acı
masız bir hayatta kalma mücadelesinin varhğını kabul etme
nin ve bu mücadeleyi bir ilerleme koşulu olarak görmenin,
yalmzca kanıtsız bir iddiada bulunmak olmadığına, aynı za
manda, doğrudan gözleme dayanmadığına da ikna olmuştum.
Diğer yandan, Ocak 1880’de, tanınmış bir zoolog olan Pro
fesör Kessler’in (o dönemde Saint-Petersburg Üniversitesin
de dekandı) Rus doğabiümcilerinin bir kongresinde “Karşıhklı Yardımlaşma Yasası Üzerine” verdiği bir konferans,
tüm bu konuya yeni bir açıklık getirerek beni etkiledi. Kess
ler’in fikri, Karşılıklı Mücadele yasasi’nın yamnda doğada
Karşılıklı Yardımlaşma yasasî’nın da bulunduğu; hayatta
kalma mücadelesinin başarısı için ve özellikle türlerin tedri
ci evrimi için Karşılıklı Yardımlaşma’nın çok daha önemli ol
duğu şeklindeydi. Bu hipotez -ki gerçekte Darwin’in İnsanın
Türeyişi’nde bizzat ifade ettiği fikirlerin geliştirilmesiydi- ba
na öyle doğru ve öyle önemli geldi ki, bu fikirlerle tanışır ta
nışmaz (1883 yüıydı), bunlan geliştirmek için belge toplama
ya başladım. Kessler, bu fikirleri ancak konferansında kısaca
belirtebilmişti, ölüm (1881’de öldü) bu konuya tekrar dönme
sini engelledi.
Kessler’in bakışına bütünüyle katılmamı engelleyen tek
bir nokta vardı: Kessler, hajrvanlann birbirlerine gösterdik
leri eğiümlerin kaynağım “aile duygusu”nda ve evlat sahibi
olma kaygısında (bkz. bu kitap, 1. Bölüm) görüyordu. Fakat,
bu iki duygunun sosyal içgüdülerin evrimine ne ölçüde katkı
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da bulunduğunu ve başka içgüdülerin hangi noktaya kadar
aynı yönde hareket ettiğini beürlemek, bence, henüz tartışa
mayacağımız ayrı ve çok karmaşık bir sorundur. Farklı hay
van sınıflan arasında karşılıklı yardımlaşma olgularını ve
bunların evrim için taşıdığı önemi iyice belirledikten sonra,
sosyal duyguların evriminde hangi duyguların aile duygusun
dan, hangilerinin ise keümenin tam anlamıyla sosyallikten
kaynaklandığım inceleyebilecek durumda oluruz; sosyal duy
gunun kökeni elbette hayvanlar âleminin evriminin en alt basamaklanndadır, hatta belki de “koloni evrelerf’ndedir. Do
layısıyla, doğada karşılıklı yardımlaşma içgüdüsünün kökeni
ni sonraki araştırmalara bırakarak, öncelikle evrimde karşı
lıklı yardımlaşma faktörünün önemini saptamaya çalışacağım.
Karşılıkh yardımlaşma faktörünün önemi -“genel bir olgu
olduğu kanıtlanabilirse”- Goethe’nin pek belirgin doğacı de
hasından kaçmadı. Günün birinde -yıl 1827- Eckermann, ka
çan iki küçük çahkuşunu ertesi gün kızılgerdanların {Rothkehlchen) yuvasında bulduğunu, kızılgerdanların kendi yav
rularıyla birlikte bu küçük kuşlan da beslediklerini Goethe’ye söylediğinde, Goethe bu hikâyeye büyük ilgi gösterdi.
Bunu, kendi panteist düşüncelerinin doğrulanması olarak
gördü ve şöyle dedi: “Bir yabancıyı besleme olgusuna tüm
Doğa’da rastlandığı ve genel bir yasa niteliği taşıdığı doğ
ruysa birçok muamma çözülmüş olur.” Ertesi gün bu konuya
tekrar eğildi ve (bilindiği gibi, bir zoolojist olan) Eckermann’
dan özel bir inceleme yapmasını ısrarla rica etti ve “tahmin
edilemeyecek değerde sonuçlar” keşfedebileceğini de sözleri
ne ekledi. {Gespräche, 1848 baskısı, c. III, s. 219, 212.) Ne ya
zık ki, bu inceleme asla yapılamadı. Yine de hayvanlar ara
sında karşılıkh yardımlaşmayla ilgili değerli sayısız belgeyi
eserlerinde bir araya getirerek dikkatleri bu yöne çekmiş olan Brehm’in, Goethe’den esinlenmiş olması muhtemeldir.
. 1872-1886 yıllannda hayvanların zihinsel yaşamını ve ze
kâsını ele alan çok sayıda önemli eser yajTimlandı (Bunlar,
kitabın 1. Bölüm’ündeki dipnotlardan birinde belirtilmiştir.)
ve özellikle bunlardan üçü bizi ilgilendiren konuya değin
mektedir; bunlar: Espinas’ın Les Sociétés animales (Paris,
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1877) adlı kitabı, J.L. Lanessan’ın La lutte pour l’existence et
l’association pour la lutte konferansı (Nisan 1881) ve Louis
Büchner’in kitabı Lie&e und Liebes-Leben in der Thierwelf tir.
Bu kitabın birinci baskısı 1879’da çıktı ve oldukça genişle
tilmiş ikinci baskısı ise 1885 yılında yapıldı. Tüm bu kitaplar
mükemmel olmakla birlikte, karşıhklı yardımlaşmayı yalmzca ahlakı içgüdülerin insan-öncesi kökenini destekleyecek bir
argüman olarak değil, bir doğa yasası ve evrimin bir faktörü
olarak ele alacak bir eserin boşluğu hâlâ ortadadır. Espinas
tüm dikkatini fizyolojik bir işbölümüne dayalı hayvan topluluklanna -karınca ve arılara- yöneltti; kitabı her türden ustalıkh öneriyle dolu olsa da, insan toplumlannın evriminin
günümüzde sahip olduğumuz bügüerle henüz incelenemediği
bir dönemde yazılmıştı. Lanessan’ın konferansı, daha ziyade,
karşılıkh yardımlaşma üzerine bir eser taslağının parlak bir
sunumu şeklindedir; denizdeki kayalardan başlayarak bitki
ler, hajofanlar ve insanlar dünyasını gözden geçirmektedir.
Büchner’in eserine gelince, fikir bakımından pek verimli, ol
gusal bakımdan pek zengin olmasına rağmen, ana fikrini
benimseyemem. Kitap, sevgiye övgüyle başlamaktadır ve he
men hemen tüm örnekler hayvanlar arasında sevgi ve sem
patinin varlığını kanıtlamak üzere seçümiştir. Fakat, hay
van sosyalhğini sevgi ve sempatiye indirgemek, aym zaman
da bu sosyalliğin genelliğini ve önemini de indirgemektir;
aynca insan ahlâkı yalmzca kişisel sevgi ve sempatiye da
yandırıldığında, tüm olarak ahlâk duygusunun anlamı da kı
sıtlanmış olur. Elime bir kova su alıp komşumun alevler için
deki evine koşmamı sağlayan şey, -çoğu zaman hiç tanıma
dığım- komşuma duyduğum sevgi değildir; bu, daha belirsiz
olsa da çok daha yaygın bir duygudur: Dayamşma ve insan
sosyalliği içgüdüsü. Hayvanlar için de durum aynıdır. Bir gevişgetiren ya da at sürüsünü, kurtların saldırısı karşısında
çember oluşturmaya yönelten şey ne sevgidir, hatta ne de
(kelimenin dar anlamıyla) sempatidir: avlanmak için kurtla
rın sürü oluşturma nedeni de sevgi değildir; küçük kedilerin
ya da kuzuların birlikte oynamasına, ya da bir düzine kadar
ayn türden genç kuşun sonbaharda bir arada yaşamasına yol
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açan da sevgi değildir; Fransa büyüklüğünde bir alana dağıl
mış olan binlerce karacamn sürüler oluşturmasını, belirli bir
noktadan nehri geçmek üzere hepsinin aym yere doğru yü
rümesini sağlayan da ne sevgidir ne de kişisel sempati. Bu,
kişisel sevgi ve sempatiden olabildiğince geniş bir duygudur;
son derece yavaş bir evrim sürecinde hayvanlar ve insanlar
arasında adım adım gelişmiş olan karşılıkh yardımlaşma ve
karşılıklı destek pratiğinde bulabilecekleri gücü ve sosyal yaşamlanmn verebileceği zevkleri insanlara olduğu kadar hay
vanlara da öğretmiş olan bir içgüdüdür.
Hayvan psikolojisini incelemiş olanlar ve özellikle insan
ahlâkıyla meşgul olmuş olanlar bu farkın önemini kolayhkla
görebilir. Sevgi, sempati ve kendini feda etme, ahlâki duygu
larımızın gelişiminde kuşkusuz büyük rol oynamaktadır. Fa
kat, insan türünün toplumu, temellerini ne sevgiden ne de
sempatiden alır: Bireyin, kendi dışındaki herkesin haklarım
kendininkine eşit kabul etmesini sağlayan şey, -içgüdü düze
yinde büe olsa- insani dayamşma bilincidir, karşüıkh yar
dımlaşma pratiğinin her bir kişiye verdiği gücün büinçsiz de
olsa farkına varılmasıdır, her bir kişinin mutluluğunun her
kesin mutluluğuna sıkı sıkıya bağh olduğu duygusudur ve
beUi belirsiz bir adalet ve hakkaniyet duygusudur. Yüksek
ahlâki duygular bu geniş ve zorunlu temelde yükselir. Fakat
bu konu bu eserin sımrlanm aşar, burada verdiğim bir kon
feransı belirtebilirim yalnızca. Huxley’in Ethics adh kitapçı
ğına cevap olarak verdiğim, “Adalet ve Ahlâklılık” adh kon
feransta bu sorunu bazı ayrıntılarıyla ele aldım [ve Nineteen
th Century deresinde yayımlamaya başladığım Etik üzerine
makaleleri de belirtebilirim: “Etik Sorunları” ve “Doğanın
Ahlâkı” -kitabın Fransızca ve İspanyolca çevirilerine Kropotkin’in eklediği not; ç.n.].
Dolayısıyla, Bir Doğa Yasası ve Evrim Faktörü Olarak
Kabul Edilen Karşılıklı Yardımlaşma üzerine yazılmış bir
kitabın önemli bir boşluğu doldurabileceği kanısındayım.
Huxley, 1888 yüında, “hayatta kalma mücadelesi” manifesto
sunu {Struggle for Existence and its Bearing upon Man) ya
yımladığında -ki bence, çalüıklara ve ormanlara bakan her
10
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hangi birinin görebileceği gibi, doğa olaylarının çok yanlış bir
yorumunu vermektedir- Nineteenth Century dergisinin mü
dürüyle doğrudan ilişkiye geçerek, en ünlü Darwincilerden
birinin görüşlerine dair dikkatle hazırlanmış bir cevap ya
yımlamak isteyip istemediğini sordum. Bay James Knowles
bu öneriyi büyük sempatiyle karşıladı. Darwin’in önemli ça
lışma arkadaşlarından W. Bates’le de konuştum. “Evet, el
bette; gerçek Danvinizm sizinki,” cevabım verdi, “onlar Darwin’i iğrenç bir hale soktular. Bu makaleleri yazın, basıldık
ları zaman, yayımlayabileceğiniz bir mektup yazarım size.”
Ne yazık ki, bu makaleleri yazmak yedi yıhmı aldı ve sonun
cusu yayımlandığında Bates ölmüştü.
Çeşitli hayvan sınıflarında karşıhklı yardımlaşmanın önemini inceledikten sonra aym faktörün insan evrimindeki
rolünü incelemem gerekti. Karşılıklı yardımlaşmanın hay
vanlardaki önemini reddedemeyen bazı evrimciler, Herbert
Spencer’in yaptığı gibi, karşüıkh yardımlaşmanın insanlar
arasındaki varhğını kabul etmeye yanaşmadılar. İlkel insan
da -dediler- her bir kişinin herkese karşı mücadelesi yaşamın
yasası idi. Hobbes’tan beri, yeterince eleştirilmeden, istekli
bir şekilde yinelenmiş olan bu iddianın, insan gelişiminin il
kel dönemleri hakkında bildiklerimizle doğrulanmaktan na
sıl uzak olduğunu Vahşilere ve Barbarlara ayrılmış bölüm
lerde tartıştım.
Klanlar döneminde vahşi ve yan vahşi yığınların, daha
yoğun olarak da bir sonraki evre olan köy komünleri döne
minde kitlelerin yaratıcı dehasının oluşturduğu karşılıklı
yardımlaşma kurumlannın önemini ve çeşitliliğini inceledik
ten sonra; ve bu ükel kurumların insanlığın sonraki gelişimi
üzerinde, günümüze kadar uyguladığı devasa etkiyi sapta
dıktan sonra; araştırmalanmı tarihsel dönemlere de yaydım.
Özellikle çok ilginç olan ve ne evrenselliği henüz yeterince
bilinen ne de bizim modern uygarlığımız üzerindeki etkisi de
ğerlendirilmiş olan ortaçağın özgür şehir cumhuriyetleri dö
nemini inceledim. Nihayet, çok uzun bir evrim sonucu insa
nın miras aldığı karşılıklı yardımlaşma içgüdülerinin, -“her
kes kendi için, devlet herkes için” ilkesine dayandığını ileri
11
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süren, fakat bunu asla gerçekleştirmemiş ve gerçekleştirme
yecek olan- günümüz modem toplumunda taşıdığı devasa önemi, kısaca belirtmeye çalıştım.
Bu kitaba, insanların olduğu kadar hayvanların da en ma
kûl biçimleriyle sunulduğu; sosyal nitelikleri üzerinde ısrar
edildiği, anti-sosyal ve bireyci içgüdülerinden pek az söz edüdiği şeklinde bir itiraz yöneltilebilir. Fakat bu kaçınılmazdı.
Hayvanların birbirlerine karşı, her bir “vahşi”nin tüm diğer
“vahşiler”e karşı ve her bir uygar insamn tüm diğer hem
cinslerine karşı sürdürdüğü varsa5olan “sert ve acımasız ha
yatta kalma mücadelesi”nden söz edildiğini son günlerde öy
le çok işittik ve bu iddialara öyle inanıldı ki, öncelikle, insan
ve hayvan yaşamım tamamen farklı bir açıdan gösteren ge
niş bir dizi olguyu bunların karşısına çıkarmak zorunlu oldu.
Haj^an türlerinin olduğu kadar insan varlıklarımn da tedri
ci evriminde ve doğada sosyal alışkanlıkların sahip oldukları
temel önemi belirtmek; bu ahşkanlıklann, hayvanların düş
manlarından daha iyi korunmasım, çoğu zaman kolaylıkla
besin bulmasını (kış için yedek besin, göçler, vs.), uzun ömür
lü olmasım ve sonuç olarak entelektüel yetüerini geliştirme
sini sağladığını kamtlamak önemliydi; nihayet, bu ahşkanlıklann insanlara, aym avantajların yanı sıra, tarihi boyun
ca tüm yaşadıklarına rağmen, doğaya karşı zorlu mücadele
sinde zafer kazanmasım sağlamış olan kurumlan yaratma
imkâm verdiğini göstermek gerekiyordu. Benim yaptığım budur. Bu kitap, evrimin beUi başh faktörlerinden biri olarak
kabul edüen karşıhklı yardımlaşma yasası üzerine bir kitap
tır; fakat evrimin tüm faktörleri üzerine ve bunların karşılıkh değerleri üzerine bir kitap değildir. İkincisinin yazılabil
mesi için bu ük kitabın yazılmış olması gerekiyordu.
Bireyin bencilliğinin insanlığın evriminde oynadığı rolü
küçültmek isteyecek son kişi ben olurum. Yine de, bence bu
konu, bugüne dek ele alınmadığı kadar derinden ele ahnmayı
gerektirmektedir. İnsanlık tarihinde bireyin bencilliği, çoğu
zaman ve sık sık dar anlamdaki “bireycUüc”ten, pek çok ya
zarın ileri sürdüğü zekice olmayan ve dar görüşlü bu “kişisel
çıkar”dan çok daha derin ve geniş, çok daha farklı bir şeydi
12
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ve hâlâ da öyledir. Tarihi yapmış olan bireyler de tarihçile
rin kahraman diye sunduklarıyla sınırlanamaz. Dolayısıyla,
benim niyetim, eğer koşullar izin verirse, bireysel bencilliğin
insanlığın tedrici evrimindeki payını ayrıca incelemektir. Bu
rada, ancak tamamen genel nitelikte olan şu saptamaları
yapabilirim. Karşüıkh yardımlaşma kurumlan -kabile, köy
komünü, loncalar, ortaçağ sitesi- tarih boyunca ilkel karak
terlerini kaybetmeye, parazit büjmmelerin işgali altında kal
maya ve böylece ilerlemeye engel olmaya başladığında, bire
yin bu kurumlara karşı isyammn her zaman Ud yanı oldu.
İsyan edenlerin bir bölümü eski kurumlan iyileştirmek ya da
aynı karşıhMı yardımlaşma ilkelerine dayanan daha iyi bir
örgütlenme oluşturmak için mücadele ediyordu. Örneğin, “taz
minat” ilkesini kısasa kısas yasasımn {lex talionuis) yerine
geçirmeye, daha sonra da sınıfsal değere bağlı olarak “tazmi
nat ödeme” yerine günahların bağışlanmasım ya da insan bi
lincindeki daha yüksek bir eşitlik idealini yerleştirmeye çalı
şıyorlardı. Fakat, bu çabaların yanı sıra, başkalan da, kendi
zenginliklerini ve kendi iktidarlarını arttırmaktan başka ni
yet taşımadan, koruyucu karşıhklı yardımlaşma kurumlannı parçalamak için ayaklanıyorlardı. Tarihin gerçek trajedi
si, kurulu düzen yandaşları ile bu isyancı iki sınıf insan ara
sındaki üçlü mücadelede yatar. Fakat bu mücadeleyi tarif et
mek ve bu üç gücün her birinin insanlığın evriminde oynadı
ğı rolü samimiyetle incelemek için, en azından, bu kitabı yaz
mam için gereken yılların geçmesi gerekti.
Hayvanlar âleminde karşılıklı yardımlaşma üzerine ma
kalelerimin yayımlanmasından bu yana çıkmış, aşağı }rukan
aym konuyu işleyen eserler arasında, Henry Drummond’un
The Lowell Lectures on the Ascent of Man (Londra, 1894) ve
A. Sutherland’in The Origin and Growth of the Moral Instinct
(Londra, 1898) adh kitaplanm sayabiliriz. Bu iki kitap, Büchner’in Love eserinin ana hatlanna göre tasarlanmıştır; ve bu
kitaplann İkincisinde, ahlâk duygulannın gelişimi üzerinde
etkili olan tek şey olarak kabul edilen aile ve akrabahk duy
gusu oldukça uzun işlenmiştir. İnsanı ele alan ve benzer bir
13
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planda inşa edilmiş olan üçüncü bir eser olan Profesör F.A.
Giddings’in The Principles of Sociology adh eserinin ilk bas
kısı 1896 yıhnda New York ve Londra’da çıktı, bu kitaptaki
temel düşünceler yazar tarafından 1894 yılında bir broşürde
belirtilmişti. Bununla birlikte, bu eserlerle benimki arasın
daki temas, benzerlik ya da farkhiık noktalarını tartışma işi
ni bilim eleştirmenlerine bırakıyorum.
Bu kitabın çeşitli bölümleri Nineteenth Century’de çıktı
(“Hayvanlar Arasında Karşüıklı Yardımlaşma”, Eylül ve Ka
sım 1890; “Vahşiler Arasında Karşılıklı Yardımlaşma” Nisan
1891; “Barbarlar Arasında Karşılıkh Yardımlaşma” Ocak
1892; “Ortaçağ Şehrinde Karşıhklı Yardımlaşma” Ağustos ve
Eylül 1894; ve “Uygarlar Arasında Karşıhkh Yardımlaşma”
Ocak ve Haziran 1896). Bunları tek bir cütte bir araya geti
rirken ilk niyetim, dergi makalelerine giremeyecek olan, ikincil birçok nokta üzerine tartışmayı ve belgeler yığınını ek
bir bölümde toplamaktı. Fakat ekler, kitabı iki misli kalın
laştıracağından, bunun yayımından vazgeçmek değüse de, en
azından ertelemem gerekti. Bu kitapta yer alan Ekler ise,
son yıllarda büimsel ihtilâflara yol açmış birkaç noktanın
tartışmasını içermektedir; eserin yapısını bozmadan metne
eklenmeye müsait olan şeyi ise kitabın içine kattım.
Bu vesileyle. Nineteenth Century müdürü Bay James
Knowles’a, hem yalnızca anafikri öğrenmekle yetinerek bu
makaleleri dergisinde ya3amlamam için gösterdiği nazik ko
nukseverlikten dolayı, hem de onlan bir kitap halinde yeni
den bastırma iznini lütfetmiş olduğu için teşekkürlerimi sun
maktan mutluyum.
Bromley, Kent, 1902.
Not* -Metni titizlikle yeniden incelemek ve Ekler bölümüne
bazı şeyler ilave etmek için bu Fransızca çevirinin yayımlan
masının bana sunduğu imkândan yararlandım.
[Ocak 1906]
* Fransızca çeviriye Kropotkin’in notu; ç.n.
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Hayvanlar Arasında
Karplıkh Yardımlaşma
-Hayatta kalma mücadelesi. -Doğa yasası ve tedrici
evrimin temel faktörü olarak karşılıklı yardımlaşma.
-Omurgasızlar. -Karıncalar ve Arılar. -Kuşlar: kara ve
su avcılığı için işbirliği. -Sosyallik. -Küçük kuşlar ara
sında birbirini koruma. -Turnalar; papağanlar.

Darwin ve Wallace’in bilime kattığı evrim faktörü olarak
hayatta kalma mücadelesi kavramı, geniş bir fenomenler bü
tününü tek bir genelleme içine sokmamızı sağlamıştır, bu
genelleme bir süre sonra felsefi, biyolojik ve sosyolojik spe
külasyonlarımızın temeli olmuştur. Olguların engin çeşitlili
ği: Organik varlıkların işlev ve yapı olarak çevrelerine u5rumu; fizyolojik ve anatomik evrim; entelektüel ilerleme ve
hatta ahlâki gelişme... geçmişte çok farkh nedenlerle açıkla
dığımız bu olgular Darwin tarafından tek bir genel anlayış
içinde birleştirildi. Biz bunları, azami yaşam bütünlüğü, çe
şitliliği ve yoğunluğu içinde ortaya çıkabilecek tek tek can
lıların, soyların, türlerin ve toplumların gelişimi için sürekh
bir çaba, düşman koşullara karşı bir mücadele olarak gör
dük. Yeni türlerin tek tek çeşitlilik birikimiyle Ugüi olguların
yalmzca tek bir dizisini açıklamak için başvurduğu faktörün
genel öneminin belki başlangıçta Darwin bile farkında değil
di. Fakat, bilime kattığı terimin, özellikle dar anlamıyla -tek
tek canlıların yaşam imkânları için mücadelesi anlamındakuUanıldığında felsefi anlamını -tek doğru anlamı budur- yi
tireceğini öngörmüştü. Unutulmaz eserinin ilk bölümlerinde
15
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terimin “geniş ve metaforik anlamıyla, varlıkların kendi ara
larındaki bağımlılıklarım içerecek şekilde ve aym zamanda
(daha önemlisi) yalmzca tek canhnın yaşamını değil, onun
soyundan gelenlerin başansım da içerecek şekilde” ele alın
ması gerekliliği üzerinde ısrarla duruyordu. ı
Kendisi de, tezi nedeniyle, terimi özellikle dar anlamıyla
kuUanmış olsa da, takipçilerini bu sınırh anlamın kapsamım
abartma hatasına düşme (kendisinin bir kez düşmüş gözük
tüğü bu hata) konusunda uyarmıştı. İnsanın Türeyişi’nde, bu
terimin gerçek ve geniş anlamım açıklamak için etkili birkaç
sayfa yazdı. Sayısız hayvan topluluğunda, tek tek canlılar
arasındaki hayatta kalma mücadelesinin nasıl yok olduğunu,
mücadele'm.n yerine işbirliği’nin nasıl geçtiğini ve bu ikâme
nin sonunda türün hayatta kalması için en iyi koşulları sağ
layan entelektüel ve ahlâki yetilerin nasıl olup da geliştiğini
belirtti. Böylesi koşullarda en iyi durumda olanların fiziksel
olarak en güçlü olanlar ya da en becerikli olanlar değil, toplu
luğun refahı için güçlülerle de zayıflarla da karşılıklı olarak
dayanışma içinde olacak şekilde bir araya gelmeyi öğrenen
ler olduğunu behrtti. “Üyeleri birbirlerine en fazla sempati
besleyen topluluklar,” dedi, “en iyi gelişimi gösterir ve en faz
la sayıda döl yetiştirir.” (2. baskı, s. 163.) Herkesin herkesle
rekabeti şeklindeki Malthusçu dar kavrayıştan doğan terim,
böylece, doğayı tamyan bir gözlemcinin anlayışında darhğını
yitiriyordu.
Pek verimli araştırmaların temeli olabilecek bu saptama
lar, ne yazık ki, yaşam için gerçek bir rekabetin sonuçlarını
göstermek amacıyla Darwin’in bir araya getirmiş olduğu ol
gular yığını tarafından gölgede bırakılmıştı. Aynca, hayvan
lar âleminde hayatta kalma mücadelesinin ortaya çıktığı iki
yanın nisbi önemini asla daha kesin bir araştırmaya tabi tut
maya çalışmadı, hayvanların aşırı üremesine yönelik doğal
engeller üzerine yazmayı düşündüğü eseri asla yazmadı, oy
sa bu eser tek tek canhlann mücadelesinin hakiki değeri için

1. Türlerin Kökeni, Bölüm III.
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denektaşı olacaktı. Dahası, sözünü ettiğimiz sayfalarda, Malthus’un mücadeleye ilişkin dar kavrayışım çürüten olgular
arasında, Malthusçu eski maya -yani, Darwin’in “zihinsel ve
bedensel olarak zayıf olanları” bizim uygar toplumlarımızda
banndırmanın sözüm ona sakıncalan üzerine saptamalanyeniden karşımıza çıkar (Bölüm V). Sanki bedensel olarak
zayıf ya da sakat binlerce şair, bügin, kâşif, reformcu ve sö
züm ona “deh” ya da “heyecanh, zayıf ruhlu” binlerce başka
kişi, insanhğın yaşam mücadelesinde kullandığı en değerli
silahlar -İnsanın Türeyişi’nin yine aym bölümlerinde Dar
win’in kendisinin göstermiş olduğu gibi entelektüel ve ahlâ
ki silahlar- değilmiş gibi!
Ashnda insan ilişkilerini ele alan tüm teorüerin başına
gelen şey Darwin’in teorisinin de başına geldi. Takipçileri,
kendi bUgileri ışığında onu genişletmek yerine daha da da
ralttılar. Ve Herbert Spencer özellikle Data ofEthics’in üçün
cü baskısına yazdığı ekte bağımsız ama çok benzer gözlem
lerden yola çıkarak şu önemli sorujru -“En uygun canlılar
hangileridir?” sorusunu- sorup tartışmayı genişletmeye çalı
şırken, Darwin’in sayısız takipçisi hayatta kalma mücadele
si nosyonunu en dar anlamına indirgiyorlardı. Sonunda hay
vanlar âlemini kana susamış canhlar arasında sürekli müca
delenin olduğu bir dünya olarak tahayyül etmeye kadar var
dılar. Modem Hteratürü, Mağlupların vay haline! şeklindeki
savaş çığhklanyla çınlattılar, sanki modem biyolojinin son
sözü buymuş gibi! Kişisel menfaatler uğruna “acımasız mücadele”yi biyolojik bir ilke düzeyine çıkardılar, karşılıklı im
haya dayah bir dünyada yok olup gitme pahasına insan da
buna boyun eğmehydi. İkinci el bayağdaştırıcılardan ödünç
ahnma birkaç kelime dışında doğa biümleri hakkında hiçbir
şey bilmeyen ekonomistleri bir kenara bıraksak bile, en yet
kin Darwin yorumculannın da bu yanhş fikirleri sürdürmek
için ellerinden geleni yaptıklanm kabul etmemiz gerekir. Ger
çekten de, evrim teorisinin en iyi yorumculanndan biri ola
rak kabul edilen Huxley’i ele alırsak, “Hayatta Kalma Müca
delesinin İnsan Üzerindeki Anlamı” adlı makalesinde şöyle
demektedir:
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H ayvanlar âlemi ahlâki açıdan değerlendirildiğinde aşağı
yukarı gladyatör dövüşü düzeyindedir. Yaratıklar dövüş için ol
dukça iyi yetiştirilip kavgaya atılırlar; kavgada, en güçlüler, en
canlılar ve en kurnazlar hayatta kahr ki ertesi gün yeniden dö
vüşürler. Kim se kimseyi bağışlam adığından seyircinin, başpar
mağıyla “işini bitir” işareti yapmasına gerek kalmaz.

Daha ilerde, aynı makalede, hayvanlar arasında olduğu
gibi, ükel insanlar arasında da durum böyle açıklanır:
En zayıflar ve en aptallar ezilirken, en dayanıklılar ve en açıkgözler hayatta kalır, bunlar koşullar üzerinde zafer kazanm a
ya en m üsait olanlardır, yoksa başka açılardan en iyi olanlar de
ğil. Yaşam , sürekli olarak açık bir mücadeleydi, sınırlı ve geçici
aile b a ğlan bir yana, Hobbes’un sözünü ettiği her bir kişinin her
kese karşı mücadelesi var oluşun normal haliydi.2

Okur, bu eserin devamında sunulacak veriler ışığında, do
ğaya bu şeküde bakışın, hayvanlar âlemiyle ilgili olduğu ka
dar, ilkel insanla ilgili olgular tarafından da doğrulanmadığım görecektir. Fakat, doğada yalnızca sevgi, banş ve uyum
gören ve insanın yükselişiyle birlikte bunların yok olduğunu
söyleyen Rousseau’nun karşıt teorisi kadar Huxley’in bakış
açısının da pek bilimsel bir sonuç olarak kabul edilemeye
ceğini öncelikle saptayabiliriz. Gerçekten de, ormanda bir ge
zinti, herhangi bir hayvan topluluğuna şöylesine bir bakış ya
da hajrvan yaşamını işleyen ciddi eserlerden herhangi birinin
(d’Orbigny, Audubon, Le Vaillant, hangisi olduğu önemli de
ğil) okunması, doğacımn hajrvanlann yaşamında sosyalliğin
yerini hesaba katması, doğayı ne bir kıyım alanı olarak gör
mesi ne de doğada yalmzca banş ve uyum keşfetmesi için yeterüdir. Rousseau, kendi kavrayışında, “gaga gagaya, pençe
pençeye” mücadeleyi ihmal etme hatasına düşmüşse eğer,
Huîdey de tam tersi bir hata işlemiştir; fakat ne Rousseau’
nun iyimserliği ne de Huxley’in kötümserliği doğamn yansız
bir yorumu olarak kabul edüebihr.
Biz hayvanlan incelediğimizde -yalmzca laboratuvarlarda ve müzelerde değü, ormanda ve çayırda, steplerde ve dağ
2. Nineteenth Century, Şubat 1888, s. 165.
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larda- hemen fark ederiz ki, doğada farklı türler arasında ve
özellikle farkh hayvan sımflan arasında büyük oranda bir
mücadele olsa da, aym türe ait hayvanlar arasında ya da, en
azından, aym topluluğa ait hayvanlar arasında karşüıldı dayamşmaya, karşılıklı yardımlaşmaya ve karşıhkh savunma
ya da bu mücadele kadar, hatta belki daha fazla rastlanır.
Hemcinsler arasında mücadele kadar sosyallik de bir doğa
yasasıdır. Bu iki yana dair olgulardan hangisine sayısal ola
rak daha çok rastlandığını, ya-klaşık bile olsa belirlemek kuş
kusuz çok güçtür. Fakat eğer dolaylı bir tamkhğa başvurur
ve “Kimler daha iyi uyum sağlamıştır: Birbirleriyle sürekli
olarak mücadele halinde olanlar mı, yoksa birbirlerine des
tek olanlar mı?” diye doğaya sorarsak, en iyi uyum sağlamış
olanların, hiç tartışmasız, karşılıklı yardımlaşma alışkanlığı
edinmiş hayvanlar olduğunu görürüz. Bunlann hayatta kal
ma şansı daha fazladır ve kendi sınıfları içerisinde, en yük
sek zekâ geüşimine ve fiziksel düzene de bunlar erişirler. Bu
tezi desteklemek için gösterilebilecek sayısız olgu dikkate alı
nırsa, kesinlikle diyebiliriz ki, karşüıkh yardımlaşma da birbiriyle mücadele kadar hayvan yaşamının bir yasasıdır; fa
kat, evrimin bir faktörü olarak karşıhklı yardımlaşma, türün
korunmasını ve gelişmesini sağlamaya son derece uygun alışkanhkların ve karakterlerin gelişimini desteklediği için,
muhtemelen çok daha büyük önem taşır; aynı zamanda, her
bir varlık için en az eneıji kaybıyla en fazla refaha ve haza
erişmeyi sağlar.
Danvin’in tüm takipçileri arasında, bildiğim kadarıyla,
doğa yasası ve tedrici evrimin temel faktörü olarak Karşüıkh
Yardımlaşma’yı tüm kapsamıyla ük anlamış olan, çok tanın
mış Rus zoolog, Saint-Petersburg Üniversitesi eski dekam
Profesör Kessler’di. Kessler fikirlerini, ölümünden birkaç ay
önce, Rus doğacılannın bir kongresinde. Ocak 1880’de yaptı
ğı bir söylevde geliştirdi; fakat, yalnızca Rusça’da yayımlan
mış sayısız iyi şey gibi bu önemli söylev de neredeyse hiç bi
linmeden kaldı.3
3. Toussenel, F'ée ve birçoklan gibi, Darw’in öncesi yazarları bir yana bırak19
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“Saygın zoolog sıfatıyla”, zoolojiden ödünç alınmış bir ifa
denin -hayatta kalma mücadelesi- kötüye kullanılmasına kar
şı çıkmak ya da en azından bu ifadeye atfedilen abartıh öne
me karşı çıkmak zorunda hissetmişti kendini. Zoolojide, di
yordu, ve inşam ele alan tüm büimlerde, hayatta kalma mü
cadelesinin acımasız yasası olarak adlandmlan şey üzerinde
sürekli durulmaktadır. Fakat, karşıhkh yardımlaşma yasası
olarak adlandırılabilecek bir başka yasanın varlığı unutul
maktadır ve bu yasa, en azından hajrvanlar için, birincisin
den daha önemüdir. Yavrularını yetiştirme üıtiyacımn hay
vanlan bir araya getirdiğini ve “tek tek canlılar bir araya
geldikçe, karşüıklı olarak birbirlerine destek olduklannı ve
tür için, hayatta kalma ve entelektüel gelişmede mesafe kay
detme şansımn da o ölçüde büyük olduğunu” belirtiyordu.
“Tüm hayvan sınıflan,” diye ekliyordu, “ve özellikle en üst düzeydeküer, karşüıkh yardımlaşma uyguluyordu” ve fikrine
destek olarak karaböceklerin yaşamından, kuşlann ve bazı
memehlerin sosyal yaşamından ahnma örnekler veriyordu.

tığımızda, karşılıklı yardımlaşmaya dair çok sayıda çarpıcı örnek içeren, fa
kat esas olarak hajrvan zekâsını ele alan birçok eser bu tarihten önce yayım
lanmıştı. Şunları belirtebilirim; Houzeau, Les facultés mentales des ani
maux, 2 C., Brüksel, 1872; L. Büchner’in Aus dem Geistesleben der Thiere’si,
2. baskı 1877 ve Maximilian Perty’nin Ueber das Seelenleben der Thiere’si,
Leipzig, 1876. Espinas, çok önemli eseri Les sociétés animnles’i 1877’de ya
yımladı; bu eserde, türlerin korunması için hayvan topluluklarının önemi
ortaya konuyor ve toplumların kökeni üzerine en ilginç tartışmalardan biri
ne girişiliyordu. Gerçekte, Espinas’ın kitabı o zamandan beri karşılıkh yar
dımlaşma üzerine yazılan her şeyi ve birçok başka gerekli şeyleri içermek
tedir. Bununla birlikte, Kessler’in söylevini özel olarEik beUrtmemin nedeni,
KessW in karşılıklı yardımı, tedrici evrim için, birbiriyle mücadele yasasın
dan çok daha önemli bir yasa düzeyine çıkarmış olmasıdır. Aynı fikirler, er
tesi yıl (Nisan 1881’de) J. de Lanessan tarafindan bir konferansta ileri sü
rüldü ve bu konuşma 1882 yılında “Hayatta Kalma Mücadelesi ve Mücadele
Birliği” adı altında yayımlandı. G. Romanes’in çok önemli eseri olan Animal
Intelligence 1882 yılında yayımlandı ve ardından bir sonraki yıl Mental Evo
lution o f the Animais yayımlandı. Daha 1879 yılında Büchner çok önemli bir
başka eser yayımlamıştı: Liebe und Liebes-Lehen in der Thierwelt. Bu eserin
çok genişletilmiş ikinci baskısı 1885 yılında çıktı. Görüldüğü gibi fikir orta
lıktaydı.
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Örnekler çok değildi, kısa bir açüış konuşmasına uygun ola
cak şekildeydi, fakat temel noktalar açıkça saptanmıştı; ve
insanhğın evriminde karşüıklı yardımlaşmanın daha önemH
bir rol oynadığım belirttikten sonra, Kessler şu sözlerle ko
nuşmasını bağlamıştı:
“Kuşkusuz, hayatta kalma mücadelesini inkâr etmiyorum, fa
kat hayvanlar âleminin, özellikle insanlığın tedrici gelişiminin,
birbiriyle mücadeleden çok karşılıklı destekten güç aldığını sa
vunuyorum... Tüm organik varlıkların iki tem el ihtiyacı vardır:
Beslenme ve türün üremesi. Birincisi onlan karşılıklı m ücadele
ye ve im haya yöneltirken, türü koruma ihtiyacı onlan birbirine
yakınlaştınr ve birbirlerine destek olmaya yöneltir. Fakat, orga
nik dünyanın evriminde -organik varlıklann tedrici değişim in
de- tek tek varhklar arasındaki karşılıklı dayanışma on lan n birbirleriyle m ücadelesinden çok daha önemli bir rol oynar.”'*

Bu bakış açısımn doğruluğu kongrede hazır bulunan bir
çok zooloğu etküedi ve adı kuşbüimcüer ve coğrafyacüar ara
sında iyi bihnen Syevertsov bu bakış açısını doğruladı ve des
tek olacak birkaç yeni örnek verdi. “Hırsızlık için neredeyse
ideal bir şekilde örgütlenmiş” olmalarına rağmen sayıları azalan bazı şahin türlerini belirtti; başka şahin türleri ise karşüıkh yardım uyguladüdanndan gehşmekteydüer. “Diğer j^andan,” dedi, “sosyal bir kuşu, örneğin ördeği ele ahn; onun or
ganizması mükemmel olmaktan uzaktır, fakat karşıhkh yar
dımlaşma uygular ve sayısız çeşit ve türünün varlığından anlaşüacağı gibi neredeyse tüm yeryüzünü istüa etmektedir.”
Kessler’in bakış açısımn Rus zoologlardan kabul görmesi
çok doğaldı, çünkü hemen hemen hepsi Kuzey Asya’nın ve
Doğu Rusya’nın uçsuz bucaksız, ıssız bölgelerindeki hayvan
âlemini inceleme fırsatı bulmuştu; ve böyle bölgeleri gezip de
bu fikirlere varmamak imkânsızdır. Yetkin bir zoolog olan
dostum PolyakoVla birlikte Vatim bölgesini araştırırken Si
birya’daki hayvanlar âleminin bende yarattığı izlenimi hatır
lıyorum. Her ikimiz de kısa süre önce [okuduğumuz] Türlerin

4. Memoirs (Trudy) of the Saint-Petersburg Society o f Naturalists, c. XI, 1880.
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Kökeni'mn etkisi altındaydık, fakat, üçüncü bölümdeki (s.
54) tespitler dikkate alındığında bile Darwin’in eserinin ya
rattığı beklentiye uygun olarak, aynı türden hayvanlar ara
sında çetin rekabetin kanıtlarını boş yere arıyorduk. Düş
man ikhm koşuUanna ya da çeşitli düşmanlara karşı müca
dele -çoğu zaman ortak mücadele- için çok sayıda uyum sap
tamıştık; ve Polyakov etoburların, gevişgetirenlerin ve ke
mirgenlerin kendi coğrafi dağıhmları içindeki karşıhklı bağımhhğı üzerine olağanüstü güzellikte sajrfalar yazdı. Diğer
yandan, özellikle kuşların ve gevişgetirenlerin göçleri sıra
sında çok sa3ada karşıhkh yardımlaşma olgusu saptadık; fa
kat hayvanların bolluğa doğru akın ettiği Amur ve Usuri böl
gelerinde bile, gösterdiğim dikkate rağmen, aynı türden üst
düzey hayvanlar arasında hakiki mücadele ve gerçek rekabet
olgularını ender olarak saptadım. Aynı izlenim Rus zoologla
rın çoğunun eserlerinde de görülmektedir ve bu durum,
Kessler’in fikirlerinin Rusya’daki Darwincüer tarafından hoş
karşılamrken Batı Avrupa’daki Darwin öğrencileri arasında
niçin hiç geçerli olmadığım açıklar.
Hayatta kalma mücadelesi bu iki yamyla -gerçek anla
mıyla ve metaforik anlamıyla- incelenmeye başlandığında ilk
göze çarpan şey, evrimcilerin çoğunun kabul ettiği gibi yal
nızca yavru yetiştirmek için değü, tek tek canhlann güvenli
ği ve gerekli besini sağlamak için de karşılıklı yardımlaşma
olgulanna bolca rastlandığıdır. Hayvanlar âleminin birçok
kategorisinde karşılıkh yardımlaşma kuraldır. En alt düzey
ha}rvanlar arasında büe karşıhklı yardımlaşmayla karşılaşınz; günün birinde sudaki yaşamı mikroskopla inceleyen göz
lemcilerin mikro-organizmalar arasında bilinçsiz karşıhkh
destek olgularım bize göstermelerine de hazır olmahyız. Ter
mitler, karıncalar ve arılar hariç, omurgasızlann yaşamı
hakkındaki bilgimizin son derece sınırlı olduğu doğrudur; bu
nunla birlikte, alt düzey hayvanlarla ilgili olarak bile, gayet
iyi kanıtlanmış işbirliği olguları toplayabiliriz. Çekirgelerin,
tavuskelebeklerinin, ateşböceklerinin, ağustosböceklerinin,
vs. gösterdiği sayısız ortak çaba gerçekte pek az bilinmekte
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dir; fakat yalnızca varhklan bile, karıncalann ve anların
göçlerinde geçici işbirliği ilkeleriyle aşağı yukan aym ilkelere
göre örgütlenmiş olmaları gerektiğini göstermektedir.^ Kın
kanatlılara gehnce, karaböcekler {Necrophorus) arasında karşıhklı yardımlaşma olgulannın gayet iyi gözlemlendiğini bil
mekteyiz. Yumurtalannı yumurtlamak ve larvalanna besin
sağlamak için parçalanma halindeki organik maddeye ihtiyaçlan vardır; fakat bu organik madde çok hızlı parçalanmamalıdır: Bu nedenle, yoUarı üzerinde karşılaştıklan her tür
küçük hayvan kadavrasını toprağa gömerler. Genellikle tek
başlarına yaşarlar; fakat içlerinden biri bir fare ya da bir kuş
kadavrasıyla karşılaştığında, tek başına gömmesi güç oldu
ğundan, çabalanm birleştirerek işlemi tamamlamak için dört
ya da altı karaböcek daha çağırır; eğer gerek varsa, kadavra
yı kolay işlenir bir toprağa taşırlar ve her yönden görülecek
şekilde gömerler, gömülmüş cesede yumurtlama ayncahğına
kimin sahip olacağını ise tartışmazlar. Gledditsch iki sopa
dan yapılmış bir haça ölü bir kuşu bağladığında ya da topra
ğa gömülü bir sopaya bir karakurbağası astığında, insanın
hilesini altetmek için küçük karaböceklerin aynı dostane ça
bayla zekâlanm birleştirdiklerim gördü. Aynı çaba başka kın
kanatlılarda da görülür.6
Daha az gelişmiş bir örgütlenme düzeyindeki hayvanlar
arasında bile benzer örnekler bulabiliriz. Batı Hintlerdeki ve
Kuzey Amerika’daki bazı yengeçler yumurtalannı bıraktıklan denize kadar gitmek için büyük gruplar hahnde bir ara
ya gelirler. Bu göçlerden her biri karşılıklı uyum, işbirhği ve
yardımı gerektirir. Büyük Molukka yengecine (Limulus) ge
lince, bu kadar beceriksiz hayvanların zor durumdaki bir arkadaşlanm kurtarmak için karşılıkh yardımlaşabüdiklerini
görmek beni şaşırttı (Brighton akvaryumu, 1882). İçlerinden
biri akvaryum tankının bir köşesinde sırt üstü düşmüştü ve
çanak biçimindeki ağır kabuğu doğal pozisyonunu kazanma
sını engelliyordu, o köşede demir bir çubuğun varhğı bu işle
5. Bkz. Eki.
6. Bkz. Ek I.
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mİ daha da güçleştiriyordu. Dostlan yardımına geldiler ve
ben bir saat boyunca arkadaşlannın tutsaklıktan kurtulma
sına yardım etmeye nasıl çabaladıklannı gözlemledim. İkişer
ikişer geliyorlar ve dostlannı alttan itiyorlardı, uzun çabalann ardından onu düzeltmeyi başarmışlardı; fakat bu kez de
demir çubuk kurtarma işleminin tamamlanmasını engelledi
ğinden, yengeç ağır ağır yeniden sırt üstü düşüyordu. Birçok
denemeden sonra kurtarıcılardan birinin tankın dibine indi
ğini ve yamnda iki yengeçle döndüğünü gördük, hep birlikte
taze kuvvetlerle güçsüz arkadaşlannı itmek ve kaldırmak
için aym çabalara devam ettiler. Akvarjoımda iki saatten
fazla kaldık, ajnlacağımız sırada tanka son bir kez daha
baktık: Kurtarma çalışması hâlâ devam ediyordu! Bunu gör
dükten sonra. Dr. Erasmus Danvin’in aktardığı şu gözleme
artık inanmamam imkânsızdı: “Sıradan yengeç, kabuk değiş
tirme mevsiminde, henüz kabuk değiştirmemiş sert kabuklu
bir yengeci nöbetçi diker, böylelikle düşman deniz hayvanlannın kabuk değiştiren korunmasız canlılara zarar vermesini
engeller.’”^
Termitler, kanncalar ve arılar arasındaki karşüıkh yar
dımlaşmaya ışık tutan olgular Forel’in, Romanes’in, L. Büchner’in ve Sir John Lubbock’un eserleri sayesinde öyle iyi biHnmektedir ki, saptamalanmı birkaç bilgiyle sınırlandırabüirim.8 Örneğin, bir kannca sürüsünü incelediğimizde yal
mzca her türden çahşmamn -yavrularm büyütülmesi, beslen
me, inşaat, vs.- gönüllü karşılıklı yardımlaşma ilkeleri doğ
rultusunda yerine getirildiğini görmekle kalmayız; ayrıca
birçok kannca türünün yaşamının temel, ana özelliğinin, her
7. Animal Intelligence, Georges J. Romanes, s. 233.
8. Les fourmis indigènes, Pierre Huber, Cenevre, 1861 (Recherches sur les
fourmis, Cenevre, 1810 çalışmasının popüler baskısı); Recherches sur lies
fourmis de la Suisse, Forel, Zürih, 1874; Harvesting Ants and Trapdoor
Spiders, J.T. Moggridge, Londra, 1873 ve 1874... gibi kitaplar tüm gençlerin
ellerinde olmalıdır. Ayrıca bkz. Les métamorphoses des instinctes. Blanc
hard, Paris, 1868; Les souvenirs entomologiques, J.H. Fabre, 8 cilt, Paris,
1879-1890; Les etudes des moeurs des fourmis, Ebrard, Cenevre, 1864; Ants,
Bees and Wasps, John Lubbock ve benzerleri.
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kanncamn önceden çiğnediği ve kısmen sindirdiği besinini
talepte bulunan diğer topluluk üyeleriyle paylaşma olgusu
-daha doğrusu zorunluluğu- olduğunu da Forel’le birlikte ka
bul ederiz. İki farkh türe ya da düşman iki sürüye ait iki
karınca tesadüfen karşüaştıklannda birbirlerinden kaçarlar.
Fakat aym yuvaya ya da aym yuva kolonisine ait iki kannca
birbirlerine yaklaşır, antenleriyle karşüıkh bazı hareketler
de bulunurlar ve “içlerinden biri aç veya susuzsa, özellikle di
ğerinin midesi doluysa..., hemen ondan yiyecek ister”. Kendi
sinden bu şekilde talepte bulunulan karınca asla reddetmez;
çeneklerini açar, uygun pozisyona geçer ve şeffaf bir sıvının
bir damlasını ağzına geri getirir, aç karınca da bunu hemen
yalar. Besinin öteküer için bu şeküde (serbestlik içinde) ağza
getirilmesi kanncalann yaşamımn öyle karakteristik bir
özelliğidir ve aç arkadaşlannı beslemek ve larvalara yedir
mek için bu yönteme öyle sık başvururlar ki, Forel, kannca
lann sindirim borusunu iki ayrı bölümden oluşmuş gibi ka
bul eder, üst bölüm kanncamn tek başına özel kullanımı
içindir, diğeri, alt bölüm ise, esas olarak topMuğun kullanı
mına aynimıştır. Kursağı yeterince dolu bir kannca bir arka
daşım reddedecek kadar bencil ise, ona bir düşman gibi, hat
ta daha kötü davranılır. Eğer bu red, bir başka kannca gru
buyla dövüşülürken yapılmışsa, düşmana gösterdikleri şid
detten daha fazlasıyla obur kanncaya saldırırlar. Ve eğer bir
karınca, düşman türe ait bir kanncayı beslemeyi reddetmez
se o kanncamn arkadaşlan tarafından da dost olarak kabul
edilir. Tüm bu olgular en titiz gözlemciler tarafından ve en
kesin deneylerle doğrulanmıştır.^
Brezüya’nın insanlara değü karıncalara ait olduğunu ileri
sürmeye varacak kadar çok olan ve binden fazla türü kapsa
yan, hayvanlar âlemini:! bu engin kategorisinde, aynı karın
ca sürüsünün üyeleri arasında ya da karınca sürülerinden
oluşan aynı koloniye dahü karıncalar arasında rekabet yok9. Recherches, Forel, s. 243, 244, 279. Bu âdetlerin Huber tarafından tarifi
olağanüstüdür. Burada ayrıca içgüdünün muhtemel kökenine dair bazı bil
giler de bulunur (popüler baskı, s. 1.58, 160). Bkz. Ek II.
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tur. Farklı türler arasındaki savaşlar ne kadar şiddetli olsa
da ve savaş sırasında gösterilen acımasızhkİEira rağmen, top
luluk içindeki karşılıklı yardımlaşma ve tek tek canblann
fedakârlığı sıradan bir durum olarak kabul ediUr, ortak hu
zur için tek tek canhların kendini feda edişi de çoğu zaman
kuraldır. Karıncalar ve termitler “Hobbes’çu savaş yasası”m
çürütmüş olmaktan yalnızca yarar görürler. İnsanınkilerle
karşılaştırıldığında daha büyük olan olağanüstü evleri, inşa
atları; döşeli yollan ve toprağın üzerindeki kubbeli tünelleri;
geniş salonlan ve ambarları; buğday tarlalan, ekinleri ve to
humu malta dönüştürmek için hazırlıkları; ı*> yumurtaların
ve larvaların bakımında kullandıkları rasyonel yöntemleri ve
Linnaeus’un “karıncaların inekleri” olarak pitoresk bir tarzda
tarif ettiği yaprak bitlerini yetiştirmek için inşa ettikleri özel
yuvalar; nihayet, cesaretleri, yüreklilikleri ve yüksek zekâlan... tüm bunlar faal ve çahşkan yaşamlarının her düzeyin
de uyguladiklan karşıhkh yardımlaşmanın doğal sonucudur.
Ayrıca, bu yaşam tarzının zorunlu sonucu, kanncalann yaşamımn bir başka temel özelUğidir: Tek tek canhiann inisiya
tifindeki büyük gehşim, tüm insan gözlemcileri hayrete dü
şüren çeşith ve yüksek bir zekânın geüşimine varmıştır.
Hayvanlar âlemindeki diğer olgular hakkında, kanncalar
ve termitler hakkında bildiklerimizden başka bir şey bilmi
yor olsak bile, karşılıklı yardımlaşma (cesaretin ük koşulu
olan karşıhkh güvene yol açar) ile tek tek canlılardaki inisi

10. Kanncalann tanmı öyle olağanüstüdür ki uzun zaman boyunca kimse
buna inanmak istemedi. Bu olgu şimdi Bay Moggridge, Dr. Lincecum, Bay
Mac Cook, Albay Sykes ve Dr. Jerdon tarafından öyle güzel kanıtlanmıştır
ki, artık kuşku duymak imkânsızdır. Bay Romanes’in eserinde bu clgulan
açıklayan mükemmel bir özet görürsünüz. Aynca bkz. Die Pilzgarten einiger
Süd-Amerikanischen Ameisen, Alf. Moeller, Botanische Mitteilungen aus den
Tropen, Schimper, vi, 1893.
11. Bu ikinci ilke hemen fark edilmedi. İlk gözlemciler çoğu zaman krallar
dan, kraliçelerden, şeflerden, vs. söz ediyordu; fakat Huber ve Forel titiz göz
lemlerini yayımladıklannda, karıncaların, savaşırken bile, yaptıkları her
şeyde tek tek canlıların inisiyatifine bıraktıktan özgürlüğün genişliğinden
kuşku duymanın mümkün olmadığı ortaya çıktı.
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yatifin (entelektüel gelişmenin ilk koşulu), hajrvanlar âlemi
nin evriminde birbiriyle mücadeleden son derece daha önemh iki faktör olduğu sonucuna şimdiden varabiliriz. Ve aslın
da kannca, tek başına yaşayan hayvanların asla vazgeçeme
dikleri koruma organları olmadan gelişir. Rengi nedeniyle
düşmanlan tarafından tamamen görülür ve birçok türün oluşturduğu üst düzey karınca sürüleri çayırlarda ve orman
larda kesinlikle göz önündedir. Kanncayı koruyan sağlam
bir kabuk yoktur ve iğnesi, yüzlerce defa batarak bir hayva
nın derisini delik deşik ettiğinde tehlikeli olsa da, tek tek
canhiann savunmasında pek önem taşımaz; karıncaların yu
murta ve larvalan ise çok sayıda orman sakini için bir şölen
dir. Bununla birlikte, topluluk halinde bir araya gelmiş ka
rıncalar kuşlar tarafından pek yok edilemez, hatta kanncayiyenler bile bir şey yapamaz ve çok daha güçlü böcekler bile
karıncalardan korkar. Karınca dolu bir sepeti bir çayıra dö
ken Forel, cırcırböceklerinin, kendi deliklerini karıncaların
talanına terk ederek kaçtıklarım gördü; ağustosböcekleri,
cırcırböcekleri, vs. kendilerini kurtarmak için dört bir yana
dağıldılar; örümcekler, pislikböcekleri ve kulağakaçanlar av
lanmamak için kendi avlannı terk ettiler. Yabanansı yuva
lan bile, birçok karıncanın ortak kurtuluş amacıyla öldüğü
bir mücadelenin sonunda, kanncalar tarafından ele geçirildi.
En hareketh böcekler bile kurtulamadı; Forel, kelebeklerin,
tatarcıkların, sineklerin, vs. faka bastıklarını ve kanncalar
tarafından öldürüldüklerini gördü. Kanncalann gücü, birbir
lerine destek olmalannda ve karşüıkh güvende yatmaktadır.
Ve eğer kannca -daha yüksek bir gehşme düzeyindeki termit
leri bir yana bırakahm- entelektüel kapasiteleriyle tüm bö
cekler sınıfının zirvesindeyse; cesareti ancak en cesur omurgalüarınkiyle kıyaslanabilecek düzeydeyse; ve beyni -Darwin’in ifadesiyle- “dünyadaki maddelerin en olağanüstü atomlanndan biri, belki insan beyninden de daha olağanüstü”
ise; kannca topluluklarında birbiriyle mücadelenin yerini
karşılıklı yardımlaşmanın tamamen almış olması bu olguya
bağlı olamaz mı?
Aynı şey arüar için de doğrudur. Sayısız kuşun kolaylıkla
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avı olabilen ve balının kınkanatlıdan ayıya kadar tüm hay
van sınıflan içinde çok sayıda merakhsı bulunan bu küçük
böcekler de, tıpkı kanncalar gibi, doğal çevreye uyarak ya da
başka şekillerde kendini koruma araçlanndan yoksundurlar;
tek başına yaşayan bir böcek bu tür bir korumanın yokluğun
da, ölümden zor kurtulur. Bununla birlikte, bildiğimiz büjmk
gehşme düzeyine ve hayran olduğumuz zekâya karşıhklı yar
dımlaşma sayesinde erişmişlerdir. Ortak çahşma sayesinde
tek tek sahip olduklan güçleri çoğaltırlar; gerektiğinde her
tür işi yapabümek için her bir annın sahip olduğu yetenek ve
geçici bir işbölümü sayesinde, tek başına yaşayan hiçbir hay
vanın, ne kadar güçlü ve ne kadar iyi silahlanmış olsa da eri
şemeyeceği bir refah ve güvenlik düzeyine erişirler. Çoğu za
man, iyi tasarlanmış bir karşüıklı yardımı göz ardı eden bir
insanın elde edebileceğinden daha ijdsini kendi çözüm yollan
içerisinde başanrlar. Örneğin, yeni bir oğul sürüsü yeni bir
barınak aramak üzere kovam terk etmeye hazırlanırken, ba
zı arüar çevrede bir ön araştırma yaparlar ve uygun bir yer
bulduklannda -eski bir sepet ya da benzeri bir şey- onu sa
hiplenirler, temizlerler ve oğul sürüsü oraya gelip yerleşene
kadar, kimi zaman tam bir hafta onu korurlar. Kaç göçmen,
yalnızca çabalarım birleştirmenin gerekhiiğini anlamamış
olduklanndan, yeni diyarlarda yok olup gidecektir? Arılar zekâlannı birleştirerek, tamamen öngörülemez ve olağandışı
durumlarda büe, olumsuz koşullara galip gelmeyi başarırlar.
Paris Sergisi’nde (1889) anlar, kapağı camdan bir kovana
yerleştirilmişti ve bu sayede halk kapıyı aralayarak içerde
olup biteni görebüiyordu; anlar kanadın aralığından sızan
ışıktan rahatsız olduklarından kendi reçineli kovan sıvalanyla kapağı yapıştırdılar. Diğer yandan, birçok yazarın hay
vanlara atfetmeye hazır olduğu bu kan dökme eğihmlerinden
hiçbirini ya da gereksiz yere kavga etme sevgisini anlarda
göremeyiz. Kovanın girişini koruyan bekçi arılar, buraya sız
maya çalışan hırsız arıları acımasızca öldürür; fakat yanhşhk sonucu kovana gelen yabancı arılara saldırmazlar, özel
likle polen dolu olarak gelmişlerse ya da bunlar kolaylıkla yo
lunu şaşırabilecek genç anlarsa hiç saldırmazlar. Savaş, an
cak son derece zorunlu sınırlar içerisinde olur.
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Anlar arasında da talan ve tembellik içgüdüleri var oldu
ğundan onlann sosyalliği daha eğiticidir ve herhangi bir ne
denle bu içgüdülerin gehşimi teşvik edildiğinde yeniden orta
ya çıkarlar. Talan yaşamım işçilerin çahşkan yaşamına ter
cih eden bazı arüarın olduğu hep bilinmektedir; ve kıtlık dö
nemleri, tıpkı olağanüsü bolluk dönemleri gibi, talancüar sım fım n azmasına yol açar. Ekinlerimiz toplandığında, çayırlanmızda ve tarlalarımızda çiçek özü olarak toplanabilecek
pek az şey kaldığında hırsız anlara daha sık rastlamr; diğer
yandan. Batı Hintler’deki şeker kamışı plantasyonlanmn ve
Avrupa’daki şeker rafinerilerinin etrafındaki anlar arasında
hırsızlık, tembellik ve başıbozukluk tamamen normal hal ahr. Dolayısıyla, anlar arasında anti-sosyal içgüdülerin de var
olduğunu görürüz; fakat doğal ayrım onlan sürekh olarak
eüyor olmahdır, çünkü uzun vadede dayamşma pratiği, tür
açısından, talan içgüdüsüyle donanmış tek tek bireylerin geUşiminden daha avantajh görülür. “En kurnazlar ve en uyaniklar” sosyal yaşamın ve karşılıklı desteğin avantajlanm
anlayanlar karşısında elenir.
Kuşkusuz, ne karıncalar, ne arılar, ne de termitler tüm
türü kapsayan daha yüksek bir dayamşma anlayışına eriş
miş değildirler. Bu açıdan, bizim politik, bilimsel ve dini üderlerde de bulunmayan gehşme düzeyine onlar da erişme
mişlerdir. Sosyal içgüdüleri kovanın ya da kannca sürüsü
nün sımrlan ötesine pek uzanmaz. Bununla birlikte, en az
iki yüz kannca sürüsü içeren ve iki farkh tür kanncaya (Formica exsecta ve Formica pressilabris) ait koloniler, Tendre
Dağı’nda ve Saleve Dağı’nda onlan gözlemlemiş olan Forel
tarafından tarif edilmiştir; Forel, bu kolonilerin üyelerinin
kendi aralarında birbirlerini tanıdıklannı ve ortak savunma
ya hepsinin katıldığım ileri sürer. Pennsyivania’da Bay Mac
Cook 1.600-1.700 kannca sürüsünden oluşan bir topluluk
büe gördü, bunlar tümsekler inşa eden karıncalardı ve hepsi
de eksiksiz bir elbirliğiyle yaşıyordu; Bay Bates, Brezüya kırlanndaki geniş yüzeyleri kaplayan termit tepeciklerini tarif
etti -bu tepeciklerden bazıları iki ya da üç farklı türün sığı
nağıydı ve çoğu arkadlar ya da kubbeli tünellerie birbirlerine
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bağlıydı. 12 Dolayısıyla, birbirlerini korumak için büyük tür
yığınlarının gösterdiği işbirliği örnekleri omurgasızlarda bile
saptanabilir.
Şimdi, daha gehşmiş hayvanlara geçtiğimizde, karşıhkh
yardımın, bilinçli olduğu kuşku götürmeyen çok sayıda örne
ğiyle karşılaşırız; fakat öncelikle, üst hayvanların yaşamı
hakkındaki bügimizin bile hâlâ çok eksik olduğunu kabul et
memiz gerekir. Çok sayıda olgu önemli gözlemciler tarafın
dan derlenmiştir, fakat hajrvanlar âlemindeki bazı kategori
lerin tümü hakkında neredeyse hiçbir şey bilmemekteyiz. Ba
lıklarla Ugih güvenilir bilgi son derece azdır, bu durum, kıs
men gözlem güçlüklerine ve kısmen de bu konunun henüz ye
terince incelenmemiş olmasına bağhdır. Memelüere gehnce,
Kessler onların yaşam tarzını ne kadar az bildiğimizi zaten
belirtmişti. Bunlann çoğu gece yaşamaktadır; diğerleri top
rak altına gizlenmektedir; sosyal yaşamı ve göçleri en çok ilgi
gören gevişgetirenler ise sürülerine insanın yaklaşmasına izin vermezler. En fazla bUgiye kuşlar hakkında sahibiz, bu
nunla birlikte birçok türün sosyal yaşamı henüz ancak eksik
olarak bilinmektedir. Fakat, ilerdeki açıklamalardan anlaya
cağımız gibi, iyice kanıtlanmış olgu yokluğundan dolaja şikâ
yet etmemize gerek yoktur.
Erkek ile dişinin, yavrularını büyütmek için, yaşamlanmn ilk adımlan bojaınca onları beslemek için ya da ortak av
lanmak için gerçekleştirdikleri işbirliği üzerinde durmam ge
rekmiyor; bu arada şunu da belirteyim ki, bu işbirlikleri en
az sosyal olan etoburlarda da, avcı kuşlarda da geçerli bir ku
raldır. Bu duruma özel bir önem kazandıran şey, en acımasız
hayvanlarda bile bazı şefkat duygularımn çıkış noktasının
bu işbirüği olmasıdır. Şunu da ekleyebiliriz ki, etoburlar ve
avcı kuşlar arasında aüeden daha geniş işbirliklerine ender
rastlanması büyük ölçüde beslenme tarzlanna bağh olsa da,
belli bir noktaya kadar, insanın hızla çoğalması sonucunda
hayvanlar âlemindeki değişimin bir sonucu olarak da görüle12. H.W. Bates, The Naturalist on the River Amazons, II, 59 ve devamı.
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bilir. Gerçekten de, bazı türlerden hajrvanlann insanlann kalabahk olduğu bölgelerde tek başlarına yaşadıklarım, oysa ki
bu aynı türlerin ya da en yakın hemcinslerinin kimsenin ya
şamadığı topraklarda sürüler halinde yaşadüdanm saptamak
gerek. Kurtlar, tilkiler ve birçok av hayvam buna örnektir.
Bununla birlikte, aile bağlarının ötesine uzanmayan iş
birlikleri bizi ilgilendiren işbirüğinden daha az önemlidir; av,
karşüıkh korunma ve yalnızca yaşamdan haz alma gibi daha
genel amaçlar için ise çok sayıda işbirliğine tanık olmakta
yız. Audubon, kartalların kimi zaman avlanmak için bir ara
ya geldiklerini beürtmiştir; Missisipi üzerinde avlanan, er
kek ve dişi iki kel kartala dair anlattığı hikâye iyi biünmektedir. Fakat, bu tür gözlemler içerisinde en inandmcüarından biri Syevertsov’un gözlemidir. Rus steplerinin faunasını
incelerken, bir keresinde, üyeleri genelhkle sürü halinde ya
şayan, havada yükseklere çıkan bir türe (beyaz kuyruklu
kartal, Haliaetos albicilla) dahü bir kartal gördü; yanm saat
boyunca kartalın çizdiği geniş çemberleri sessizce saptadı,
aniden keskin bir çığlık işitti; bu çığhğa cevaben bir diğer
kartal öncekine yaklaştı, bunu bir üçüncüsü, dördüncüsü iz
ledi, dokuz ya da on kartal bir araya gelene kadar bu devam
etti, sonra hep birlikte kayboldular. Öğleden sonra, Syevertsov kartalların havalandıkları yere doğru gitti; stebin kıv
rımlarından birine saklanarak onlara yaklaştı ve bir at kadavrasımn etrafında toplandıklarını gördü. Geleneğe uygun
olarak yemeklerine ilk önce başlayan yaşlılar -çünkü mua
şeret kurallan bunu gerektiriyordu- çevredeki kuru ot yığınlan üzerine çoktan tünemişlerdi ve etrafı kolluyorlardı, daha
genç olanlar ise, çevrelerinde karga sürüsüyle, yemeklerine
devam ediyorlardı. Bu ve benzeri gözlemlerden Syevertsov’
un çıkardığı sonuç, beyaz kuyruklu kartalların av için bir
araya geldikleriydi; hepsi birden çok yükseğe çıktıklarında,
on tane olduklannda, kırk küometre kare bir yüzeyi gözlem
leyebiliyorlardı ve içlerinden biri bir şey keşfettiğinde diğer
lerini u y a r ıy o r d u . 13 Birinci kartalın içgüdüsel bir çığlığının,
13. Periodical Phenomena in the Life of Mammalia, Birds, and Reptiles of
Voronkje, N. Syevert.sov, Moskova, 1885 (Rusça).
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hatta hareketlerinin bile birçok kartah ava yönlendirebilece
ği itirazı yapılabüir kuşkusuz; fakat, karşüıkh uyan yapıldı
ğını destekleyen güçlü bir kanı vardır, çünkü on kartal avın
üzerine çullanmadan önce bir araya gelmektedirler ve Sye
vertsov beyaz kujorıklu kartallann bir kadavrayı kemirmek
için her zaman bir araya geldiklerini ve diğerleri yemek yer
ken içlerinden birinin (önce en gençlerin) nöbet tuttuğunu
daha sonra da defalarca gözlemledi. Ashnda, en cesur ve en
iyi avcüardan biri olan beyaz kujruklu kartal genellikle sürü
hahnde yaşar ve Brehm, bu kartalın tutsak edüdiğinde sa
hipleriyle kısa sürede üişki kurduğunu söyler.
Sosyallik diğer birçok avcı kuşun da ortak özeUiğidir. En
“küstah” hırsızlardan biri olan Brezüya çaylağı, yine de çok
sosyal bir kuştur. Av için yaptığı işbirlikleri Darwin ve diğer
doğacılar tarafından anlatılmıştır ve çok büjoik bir av bıüduğunda o avı taşımak için beş ya da altı dostunu çağırdığı açıkça görülen bir olgudur. Yorucu bir günün ardından, çay
laklar gece dinlenmek için bir ağacın ya da çalüığın üstüne
çekildiklerinde, her zaman sürüler haUnde bir araya gehrier,
bunu yapmak için kimi zaman on beş küometrehk ya da da
ha fazla bir mesafeyi aşarlar ve genellikle de birçok akbaba
onlara katüır, özeUilde de, d’Orbigny’nin deyişiyle “sadık dost
lan” olan leş akbabalan. Bizim kıtada, Transhazar çölle
rinde, Zarudni’ye göre, birhkte jnava yapma ahşkanlüdan
vardır. En güçlü akbabalardan biri olan sosyal akbaba, adım
büe sosyaUik sevgisine borçludur. Bu kuşlar kalabalık sürü
ler hahnde yaşarlar ve birlikte olmaktan; çok jmkseklerde
birlikte uçmanın zevkini çıkarmak için bir araya gelmekten
hoşlamrlar. “Dostça yaşarlar,” der Le Vaillant, “aym mağaramn içinde kimi zaman birbirinin çok yakınında üç yuva bul
duğum büe o l d u . ” i4 Brezüya’mn Urubu akbabalan kuzgun
lar kadar, hatta belki onlardan daha fazla s o s y a l d i r l e r . ıs Mı
sır’daki küçük akbabalar sıkı bir dostluk içinde yaşarlar. Ha-

14. La vie des animaux, A. Brehm, III, 477; tüm almtilar Fransızca baskıdan
yapılmıştır.
15. Bates, s. 151.
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vada sürü hahnde oyun oynarlar, geceyi birlikte geçirirler ve
sabah olduğunda da hep birlikte yiyecek aramaya giderler;
aralannda asla en ufak bir tartışma görülmez -onlann ya
şamlarım defalarca gözleme olanağı bıümuş olan Brehm’in
tanıkhğı böyledir. Kızü gerdanh akbabaya da Brezilya or
manlarında kalabahk sürüler hahnde rastlanır; kerkenez
{Tinnunculus cenchris) de Avrupa’dan ayrüıp kışın A sy a ’n ın
çayırhklanna ve ormanlanna vardığında kalabahk gruplar
oluşturur. Rusya’nın güneyindeki steplerde bu kuşlar öyle
sosyaldir ki (daha doğrusu öyleydüer) Nordmann onları ka
labahk sürüler hahnde görüyordu, başka akbabalarla {Falco
tinnunculus, Falco aesulon ve Falco subbuteo) birlikte her
öğleden sonra saat dörde doğru bir araya gehyorlar ve akşa
mın geç saatlerine kadar eğleniyorlardı. Hepsi birlikte, behrh bir noktaya doğru dümdüz uçuyorlardı ve o noktaya gel
diklerinde aniden dönüyorlar, aym yolu izliyorlar, ardından
tekrar b a şh y o rla rd ı.ı^ Tüm kuş türlerinde yalnızca uçma
zevki için sürüler hahnde yapılan bu uçuşlara sık rastlanır.
“Özellilde Humber çevresinde,” diye yazar Dixon, “alsırth suçuUuklanmn büyük uçuşlanna ağustos sonuna doğru sığ yer
lerde sık rastlanır ve kışı orada geçirirler... Bu kuşlann ha
reketleri çok üginçtir; kalabahk sürüler, tahm yapan asker
titizhğiyle dönüp durur, dağıhr ya da bir araya gelir. Onların
arasına karışmış çok sayıda sukuşu, ak kumkuşu ve gerdanlıkh yağmurkuşu görülür.”!’'
Avcı kuşların çok çeşith işbirliklerini burada saymamız
imkânsız; fakat pehkanlann balık avlamak için işbirliği yapmalan, bu hantal ve beceriksiz kuşlann gösterdikleri zekâ ve
kayda değer düzen nedeniyle anümaya değer. Pelikanlar her
zaman kalabalık sürüler halinde avlanmaya giderler ve uy-

16. Catalogue raispnnée des oiseaux de la faune pontique, Demidov’un seya
hatinde; özetleyen Brehm (III, 360). Avcı kuşlar göçleri sırasında sık sık iş
birliği yapar. H. Seebohm’un Pireneler’den geçerken gördüğü bir uçuş “sekiz
çaylak, bir turna ve göçmen bir akbaba”nın tuhaf birlikteliğinden oluşuyor
du (Les oiseaux de Siberie, 1901, s. 417).
17. Birds in the Northern Shires, s. 207.
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gun bir koy bulduktan sonra kısanın karşısında geniş bir ya
rım daire oluştururlar ve yüzerek sahile doğru Herlerken dai
reyi daraltırlar ve içerde kalan bahklan yakalarlar. Kanallar
ve dar nehirlerde iki gruba ayrıhrlar, her bir grup yarım dai
re hahnde dizilir, daha sonra birbirleriyle buluşacak şekilde
yüzerler, tıpkı iki uzun ağı çeken iki grup insamn karşılaş
tıklarında ağlar arasında kalan balıklan yakalamak için iler
lemeleri gibi. Akşam olduğunda geceyi geçirecekleri bir yere
doğru uçarlar -her sürü hep aym yere gider-, koya ya da din
lenme yerine kimin sahipleneceği konusunda dövüştüklerini
kimse görmemiştir. Güney Amerika’da kırk eUi bin üyeden
oluşan sürüler hahnde bir araya gelirler; bazıları nöbet bek
lerken diğerleri U5aır, başkalsın da balık avlar.ı® Son olarak,
cömert serçelerin bulduklan besini ait oldukları topluluk üyeleriyle paylaşırken gösterdikleri fedakârhğı belirtmemek,
bunca suçlanan bu cömert serçelere haksızlık etmek olur. Bu
durum Yunanlar tarafindan bilinmektedir, rivayete göre bir
Yunan hatip bir keresinde şunu söylemiştir (ezbere nakledi
yorum); “Ben sizinle konuşurken, bir serçe diğerlerine bir
kölenin bir torba buğdayı yere düşürdüğünü söyledi ve yere
dökülen taneleri yemek için hepsi oraya gittiler.” Dahası, bu
eski gözlemin Bay Gurnej^in yakın dönemde yazdığı bir kitap
tarafından doğrulandığını görmek sevindiricidir, kitapta cö
mert serçenin aşınlacak besinin bulunduğu yeri diğerlerine
her zaman haber verdiği kesin olarak belirtihr; Gurney şöyle
devam eder: “Bir değirmen taşıyla buğday dövülürken, avlu
nun ne kadar uzağında olurlarsa olsunlar, avludaki serçele
rin kursaklan her zaman buğday dolu olur.’’^^ Serçelerin her
türlü yabancı sald ırıyı yuvalanndan uzak tutmak için çok
katı davrandıktan da doğrudur; Luxembourg Bahçesi’ndeki
serçeler, bahçeden ve ziyaretçilerden yararlanmak isteyen
diğer serçelere şiddetle saldırırlar; fakat en iyi dostlar ara
sında da doğal olarak görüldüğü gibi kimi zaman kavga etse-

18. Max Perty, Ueber das Seelenleben der Thiere (Leipzig, 1876), s. 87, 103.
19. The House-Sparrow, G.H. Gumey, (Londra, 1885), s. 5.
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1er de, kendi topluluklannda karşıhkh yardımlaşmayı eksik
siz uygularlar.
Ortak avcıhk ve beslenme kanathlar âleminde öylesine
yaygın bir ahşkanhk hahne gelmiştir ki başka örneklere pek
gerek yoktur: Bu durumu kesin bir olgu olarak kabul etmek
yerinde olur. Böylesi ortakhklann verdiği güce gehnce bu da
aşikârdır. En güçlü avcı kuşlar bizim küçük kuşlann işbirliği
karşısında güçsüzdür. Kartallar büe -güçlü ve korkunç çizmelücartal ve pençeleri arasında genç bir antüopu ya da bir
tavşam taşıyacak kadar güçlü olan savaşçı kartal büe- iyi bir
ava sahip olduklan görüldüğünde kendilerini ustaca kovala
yan haytalar sürüsüne, çaylaklara avlarım terk etmek zo
runda kahrlar. Çaylaklar avcı şahinleri de kovalar ve yakaladiklan balığı ahrlar; fakat çaylakların, bu şeküde çaldıkla
rı ava sahip olmak için kendi araİEu-ında kavga ettiğini kimse
görmemiştir. Kerguelen Adaları’nda, Dr. Coues, -balıkçüann
deniztavuğu dediği- Buphagus\ın küçük martılann ağızla
rındaki yiyeceği almak için onlan kovaladığım gördü, küçük
martüar ve denizkırlangıçları ise, özellikle jmva yapma döne
minde, deniztavuklarıra, yaklaşır yaklaşmaz kovalamak için
bir araya g e ü y o r l a r d ı . 2 o Pek küçük ama pek hareketh olan
kışkuşları (Vanellus cristatus), avcı kuşlara cesaretle sal
dırırlar. “Onlann bir şahine, bir çaylağa ya da bir kartala saldırdıklannı görmek pek eğlenceli bir seyirdir. Kendi zafer
lerinden gayet emindirler, avcı kuş ise öfke içinde görülür.
Bu koşullarda, kışkuşları birbirleriyle hayranhk verici bir
dayanışma gösterirler ve sayüan arttıkça cesaretleri de ar
tar. ”2i Kışkuşu, Yunanlann uygun gördüğü “iyi anne” adım
hak etmiştir, çünkü diğer deniz kuşlannı düşmanlannın sal
dırısından her zaman korur. Bahçelerimizde çok sık görülen
ve uzunluğu ancak yirmi santimi bulan, atmacayı avını bı
rakmak zorunda bırakan küçük beyaz çobanaldatan kuşlanna {Motacilla alba) ise bir şey yapamazlar. “Onlann cesareti
20. Dr. Elliot Coues, Birds o f the Kerguelen Islands; Smithsonian Miscella
neous Collections içinde, c. XIII, no 2, s. 11.
21. Brehm, IV, 567.
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ve hareket kabiliyeti karşısında çoğu zaman hayran kalmı
şımdır, onlardan birini yakalamak için ancak bir şahin gere
kir. Bir çobanaldatan sürüsü avcı bir kuşu geri çekilmek zo
runda bıraktığında, zafer çığlıklarıyla havayı çınlatırlar, son
ra birbirlerinden ayrılırlar.” Demek ki, düşmanlarım kaçır
mak gibi belirli bir amaçla bir araya gelirler; aym şeküde, bir
ormandaki kuşlar da gündüzleyin bir gece kuşu ortaya çıktı
ğında bir araya gelirler ve hep birhkte -avcı kuşlar ve savun
masız küçük ötücü kuşlar- davetsiz misafiri kovuğuna geri
yoUamak için kovalarlar.
Bir çaylağın, bir doğanın ya da bir şahinin gücü üe çoban
aldatan gibi küçük kuşların gücü arasında ne büyük fark
vardır! Buna rağmen, bu küçük kuşlar, ortak eylemleri ve ce
saretleriyle, güçlü süahlan ve güçlü kanatlan olan bu talancüara karşı ne kadar da üstündürler! Avrupa’da çobanaldatanlar yalnızca kendüeri için tehlikeli olabilecek avcı kuş
lan kovalamakla kalmaz, avcı şahini de kovalarlar, “ona za
rar vermek için değü, daha ziyade eğlenmek için”; Hindistan’
da, Dr. Jerdon’un tanüdığına göre, kuzgunlar govinda çay
lağını, “yalmzca eğlenmek amacıyla” kovalar. Prens Wied,
Brezüya kartalı urubitinga’yı etrafında sayısız tukan ve kassik (kuzguna akraba bir kuş) sürüsü varken görmüştür, kartaUa alay etmekteydiler. “Kartal,” diye devam eder, “genel
likle bu hakaretleri çok sakin karşüar, fakat zaman zaman
bu alaycüardan birine saldırır.” Tüm bu örneklerden anlaşı
lan, küçük kuşlar, avcı kuştan çok daha güçsüz olsalar da,
ortak eylemleriyle ondan üstün ç ı k a r l a r . 22

22. Yeni Zelandalı bir gözlemci, M.T.W. Kirk, “küstah” serçelerin “zavallı”
bir şahine saldınlarmı anlatır. “Günün birinde tamamen alışılmamış bir
gürültü duydu, sanki ülkenin tüm küçük kuşlan büyük bir kavgaya tutuş
muştu. Çevresine bakındığında büyük bir şahin gördü (C. Gouldi - bir akba
ba), bir serçe sürüsünün saldırısına uğramıştı. Yirmili gruplar halinde, aynı
anda her yandan ateşli bir şekilde saldınyorlardı. Zavallı şahin tamamen
güçsüzdü. Nihayet, bir çalılığa yaklaşan şahin, içine girdi ve orada saklandı,
serçeler ise gruplar halinde çalılığın etrafında toplanıyorlardı, bitmek tü
kenmek bilmeyen bir gevezelik ve gürültü içindeydiler.” (Yeni Zelanda Enstitüsü’nde yapılan tebliğ, A^atore, 10 Ekim 1891.)
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Ortak yaşamın tek tek üyelerin güvenliği, yaşam zevki ve
entelektüel kapasitelerinin gehşimi için taşıdığı yarar en iyi
iki büyük kuş ailesinde, turnalarda ve papağanlarda gözle
nir. Turnalar son derece sosyaldir ve yalnızca kendi hemcins
leriyle değü, su kuşlannın çoğuyla da çok iyi üişküer içerisin
de yaşarlar. Zekâları gibi temkinlüikleri de gerçekten şaşırtı
cıdır; yeni durumlan anında fark ederler ve buna göre davra
nırlar. Sürü yemek yerken ya da dinlenmekteyken nöbetçile
ri sürekli olarak etrafa göz kulak olduğundan avcüar onlara
yaklaşmamn ne kadar güç olduğunu bilirler. İnsanlar onlara
baskın yapmayı başardıklannda, ilkin tek bir öncü, ardından
bir öncü birlik göndermeden bir daha asla aynı yere dönmez
ler; ve bu keşif birhği geri dönüp tehlike olmadığını bildirdi
ğinde de öncehkle, ük raporu doğrulamak için ikinci bir öncü
birlik gönderilir, tüm sürü ancak bundan sonra harekete ge
çer. Turnalar akraba türleriyle gerçek dostluk ilişküeri ku
rarlar; yakalandıklannda insanla onlar kadar sahici üişki
kuran bir başka kuş yoktur (papağan hariç, o da sosyaldir ve
son derece zekidir). “Onlar inşam bir efendi olarak değil, bir
dost olarak görürler ve bu duygularını belirtmek için çabalar
lar.” Uzun bir kişisel deneyden sonra Brehm’in çıkardığı so
nuç budur. Turna sürekü faaliyet hahndedir, sabahın erken
saatinde başlattığı faaliyetini gecenin geç saatine kadar sür
dürür; fakat büyük ölçüde bitkisel olan besinini aramaya an
cak birkaç saat ayırır. Günün geri kalanı sosyal yaşama ay
rılmıştır. “Küçük odun parçalan ya da küçük taşlar toplar,
onlan havaya atar ve yakalamaya çalışırlar; boyunlanm
eğerler, kanatlarım açarlar, dans ederler, sıçrarlar ve mutlu
ruh hallerini göstermek için her şeyden yararlanırlar, her
zaman güzel ve sevimlidirler.”23 Toplu halde yaşadıkların
dan neredeyse hiç düşmanlan yoktur; bir tumanın bir tim
saha yakalandığını görmüş olan Brehm, turnanın timsahtan
başka düşmanı olmadığını yazar. Tuma diUere destan temkinliHğiyle tüm düşmanlarım yenügiye uğratır; ve genellikle

23. Brehm, IV, s. 671 ve devamı.
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çok uzun süre yaşar. Aynca, turnanın, türün sürmesi için çok
sayıda yavru beslemek zorunda olmaması da şaşırtıcı değil
midir? Genellikle iki yumurta yumurtlar. Yüksek zekâsına
gelince, tumamn entelektüel kapasitesinin insamnkine çok
benzediği konusunda tüm gözlemcilerin hemfikir olduğunu
söylemek yeterhdir.
Son derece sosyal bir başka kuş olan papağan da, büindiği
gibi, zekâsının gehşimiyle tüm kanath milletinin başında ge
lir. Brehm, papağamn ahşkanhklanm çok iyi özetlemiştir, bu
nedenle söylenecek en ijd şey ondan şu cümleyi aktarmak olur:
“ Çiftleşm e mevsimi hariç, kalabalık topluluklar ya da sürü
ler halinde yaşarlar. Ormanda kalacak bir yer seçerler kendileri
ne ve her sabah av aram ak için buradan yola çıkarlar. Aynı sü
rünün üyeleri birbirlerine sadakatle bağlıdır, kısm etlerine ne
düşerse -iyiliği de kötülüğü de- hep birlikte paylaşırlar. Sabahlejrin bir tarlada, bir bahçede ya da bir ağacın tepesinde, meyve
yem ek için hepsi bir araya gelir. Sürünün güvenliğim sağlam ak
için nöbetçi dikerler ve nöbetçilerin uyarısına dikkat ederler.
Tehlike durumunda, birbirlerine destek olarak, hepsi havalanır
ve hep birlikte kaldıkları yere geri dönerler. Tek kelimeyle, her
zaman birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yaşarlar.”

Başka kuş topluluklarıyla birlikte olmaktan da hoşlanır
lar. Hindistan’da alakargalar ve kargalar geceyi papağanlar
la birlikte sik bambu ağaçlannın bulunduğu yerde geçirmek
üzere birkaç mü mesafeden gelirler. Papağanlar avlanmaya
gittiklerinde, ortamla mücadele etmek için mükemmel bir ze
kâ, temkin ve yetenek gösterirler. Örneğin Avustralya’daki
beyaz kakatu sürüsünü ele alahm. Bir buğday tarlasını talan
etmeye gitmeden önce, tarlanın yakınındaki en yüksek ağaç
lara bir araştırma birliği yerleştirerek işe başlarlar, o sırada
diğer öncüler ise tarla ile orman arasındaki aracı ağaçların
üzerine tüner ve işaretleşirler. Aktarılan rapor, “her şey yo
lunda!” ise, yirmi kadar kakatu sürüden aynhr, havada yük
selir, sonra da tarlamn en yakımndaki ağaçlara konarlar. Bu
öncü uzun süre çevreyi inceler ve ancak onlar tüm hatlarda
üerlenebüeceği işaretini verdikten sonra tüm sürü aynı anda
atüır ve bir anda tarlayı talan eder. Avustralya çiftçüeri pa38
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pağanlann temkinü davramşım boşa çıkarmada çok zorla
nırlar; fakat, insan, tüm hüe ve silahlarını kuUanarak, içle
rinden birkaçını öldürmeyi başarırsa, kakatular öyle temkinH ve öyle uyanık bir hal alırlar ki, bu andan itibaren insanın
tüm stratejüeri boşa ç i k a r .2 4
Papağanlarda görülen bu neredeyse insani yüksek zekâ
düzeyini ve insani duyguları yaratmış olan şey hiç kuşkusuz
toplu halde yaşama ahşkanhğıdır. Onlann joiksek zekâlan
nedeniyle en iyi doğacüar bazı türleri, özellikle gri papağam,
“insan-kuş” olarak tarif etmişlerdir. Birbirlerine olan bağhhklanna gelince, büindiği gibi bir papağan bir avcı tarEifından öldürüldüğünde, öteküer arkadaşlanmn ölüsünün üze
rinde serzenişU çığlıklarla uçarlar ve Audubon’un dediği gibi,
“kendi dostluklannın kurbam olurlar”; esir düşen iki papa
ğan, iki farkh türe ait olsalar büe, karşılıkh bir dostluk ge
liştirdiklerinde, ikisinden birinin tesadüfen ölmesi çoğu za
man acıdan ve üzüntüden harap olan diğerinin de ölümüne
yol açar. Toplu yaşamlan, tahmin edebüeceğimiz gibi mü
kemmel olan gagalarımn ya da pençelerinin gehşiminden çok
daha etkin bir koruma sağlar.
Pek az avcı kuş ya da memeh, papağanlara, en küçükleri
bile olsa, saldırmaya cesaret edebihr ve Brehm, turnalar ve
sosyal maymunlar için söylediği şeyi papağanlar için de tek
rarlarken, yani onlann insanlardan başka düşmanı olmadı
ğım söylerken çok hakhdır; şunu ekler Brehm: “En yaşlı papağanlann, düşmanların pençeleri arasında değil de, yaşhhktan ölmesi çok muhtemeldir.” Yalmzca insan, silahlan ve
jrüksek zekâsı sayesinde, aym zamanda da işbirliği sayesin
de, onları kısmen imha etmeyi başarmıştır. Böylece uzun ömürleri büe sosyal yaşamlannın bir sonucu olarak görülür.
Mükemmel bellekleri için de aynı şeyi söyleyemez mijdz? Bu
nun gehşimi de toplu halde yaşamaktan ve çok üeri bir yaşa
kadar zihinsel ve fiziksel yetüerden eksiksiz yararlanıyor ol
maktan güç ahyor olamaz mı?

24. R. Lendenfeld, Der zoologische Garten, 1889.
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Daha önce de gördüğümüz gibi, her bir canhnın herkese
karşı mücadelesi doğamn yasası değildir. liarşıhklı yardım
laşma da birbiriyle mücadele kadar bir doğa yasasıdır; kuş
lardaki ve memelilerdeki diğer bazı işbirliklerini incelediği
mizde bu yasa bize daha aşikâr gelecektir. Hayvanlar âlemi
nin evriminde karşılıkh yardımlaşma yasasının önemini şim
diden sezebiliriz, fakat bu yasamn anlamı, birkaç başka ör
neği daha inceledikten sonra sonuç çıkarmaya başladığımız
da gözümüze daha aşikâr görünecektir.
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Karşılıklı Yardımlaşma (devam)

-Kuşların göçleri. -Yavru yetiştirmede işbirliği. -Son
bahar toplulukları. -Memeliler: sosyal olmayan az sa
yıda tür. -Kurtlarda, aslanlarda vs. avcılık için işbir
liği. -Kemirgen, gevişgetiren, maymun toplulukları
-Hayatta kalma mücadelesinde karşılıklı yardımlaş
ma. -Aynı tür içinde hayatta kalma mücadelesini ka
nıtlamak için Danuin’in argümanları. -Aşırı çoğalma
ya doğal engeller. -Ara türlerin farazi tükenişi. -Doğa
da rekabetin ortadan kalkması.

Ihman bölgelerde ilkbahar geldiğinde, Güney’in sıcak böl
gelerine dağılmış bulunan kuş sürüleri çok kalabalık bir hal
de bir araya gehrier, güçlü kuvvetli ve neşeh olarak, yavru
larını yetiştirmek üzere Kuzey’e doğru uçarlar. Her çit, her
koruluk, Okyanus’un her falezi. Kuzey Amerika’ya, Avrupa’
nın kuzeyine ve Asya’nın kuzeyine dağılmış bulunan tüm göl
ler ve tüm gölcükler, yılın bu döneminde bize karşılıklı yar
dımlaşmanın kuşlar için taşıdığı anlamı gösterir; ne kadar
zayıf ve korunmasız olsalar da, tüm canh varhklara karşıhkh yardımlaşmamn verdiği gücün, eneıjinin ve korunmanın
ne olduğunu gösterir. Örneğin, Rusya’mn ya da Sibirya’nın
steplerindeki sayısız göllerden birini ele ahn. Hepsi de mü
kemmel bir barış içinde yaşayan, hepsi de birbirlerini koru
yan, en azından yirmi farkh türden sayısız kuş bu göllerin
kıyılarında barınır.
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Kıyıdan yüzlerce metre ötede, küçük martılarla v e denjzkırlangıçlarıyla dolu gökyüzü, karlı bir kış günü göğüne benzer.
Kıyıda, 5riyecek arayan, ıslık çalan ve yaşam dan zevk alan bin
lerce yağm urkuşu ve çulluk koşuşturur. Daha ötede, hem en he
m en her dalganın üzerinde bir ördek dengede durmaya çalışır,
onun altında da kazarkaördeği sürüleri görülebilir. H er yandan
yaşam fışkırmaktadır. ı

İşte yağmacılar da buradadır; en güçlüleri, en yeteneklile
ri, “talan için ideal biçimde örgütlü” kuşlar. Onların açgözlü,
sinirlendirici ve iç karartıcı çığlıklarım işitebilirsiniz, o sıra
da, savunmasız bir üyeyi bu sürüden kapıp kaçırmak için sa
atlerdir beklemektedirler. Fakat, onlardan biri yaklaşır yak
laşmaz, düzinelerce gönüllü bekçi haber verir ve yüzlerce kü
çük martı, denizkırlangıcı yağmacıyı kovalamaya başlar. Aç
lıktan gözü dönmüş yağmacı bir süre sonra her zamanki ih
tiyatım bir yana bırakıp aniden sürüye dahverir; fakat, her
yandan saldırıya uğrayınca, yeniden geri çekilmek zorunda
kalır. Umutsuzca, yabanördeklerinin üstüne atılır, fakat zeki
ve sosyal olan bu kuşlar hemen gruplaşırlar. Eğer yağmacı
bir kartalsa havalanırlar; bir şahinse göle dalarlar; ya da, bir
çaylaksa su damlacıklarından bir bulut kaldırırlar havaya ve
saldırganı şaşkına çevirirler.2 Ve yaşam göl üzerinde kaynaş
maya devam ederken, yağmacı öfkeden köpürür; birkaç leş,
ya da birkaç genç kuş veyahut arkadaşlanmn uyanlarına zamamnda uymaya henüz ahşmamış bir tarlafaresi bulmaya
çahşır. Yaşamın sunduğu bu şölenvari av bolluğunda, ideal
biçimde silahlanmış olan yağmacı ıskartalarla yetinmek zo
runda kalır.
Daha üerde, Kuzey’e doğru, kutuplardaki takımadalarda;
... kıjrı boyunca fersahlarca gidilirse, tüm resiflerin, tüm falezlerin ve dağ eteklerindeki her köşenin, elli m etreden yüz elli m et
reye varan bir yüksekliğe kadar, deniz kuşlarıyla kelimenin tam
anlamıyla dolu olduğu görülür, beyaz göğüsleri koyu kayalarda

1. Periodical Phenomena, Syevertsov, (Rusça), s.251.
2. Seyfîerlitz, aktaran Brehm, IV, 760.
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kolaylıkla seçilir, tıpkı tebeşirle sık aralıklarla çiziktirilm iş gibi.
Deyim yerindeyse dört bir yan ve gökyüzü kuşlarla kaplıdır.^

Bu “kuş dağlan”nın her biri karşıhkh yardımın canh ör
neğidir, aym zamanda da sosyal yaşamdan kaynaklanan son
suz çeşithiikteki tek tek ve özgül karakterlerin örneğidir. Denizsaksağanı, avcı kuşlara saldırmaya hazır olmasıyla ünlü
dür. Denizçulluğu uyanıkhğıyla büinir ve daha soğukkanlı
kuşların kolaylıkla şefi olur. Taşkuşu, daha enerjik türlerden
arkadaşlarla çevrili olduğunda, korkak bir kuştur; fakat, et
rafında daha küçük kuşlar olduğunda ortak güvenlik için nö
bet tutmayı görev bihr. Bir yanda baskın kuğular vardır; öte
yanda son derece sosyal üçparmakh martılar, bunlar arasın
da kavgaya çok ender rastlanır ve kısa sürer, kutupların perdeayakh kuşlan pek sevimhdir ve sürekli birbirlerini okşar
lar. Eğer bencü bir kaz öldürülmüş bir dostunun öksüz yavrulannı reddederse, hemen yamndaki bir diğer dişi tüm ök
süzleri evlat edinir ve elh, altmış yavruyla çevrili olarak, hep
si kendi kuluçkasından çıkmış gibi orüan idare ederek ve göz
kulak olarak bata çıka jrürür. Birbirlerinin yumurtasını ça
lan penguenlerin hemen yanında, aile iHşkUeri pek “sevimü
ve dokunakh” olan eudromias morinellus da vardır, ateşli av
cüar büe etrafında yavrulan olan bir dişiyi öldürmekten ka
çınırlar; dahası, puflaördeklerinde (siyah denizördeklerinde
ya da Savanalar’ın coroyalarında olduğu gibi) birçok dişi ay
nı yuvada bir arada yumurtlar; Antarktika’mn perdeayakh
kuşları tek bir kuluçkaya sırayla yatarlar. Doğa, çeşitlüiğin
kendisidir, olası tüm karakter nüanslannı, en basitinden en
karmaşığına kadar sunar; bu nedenle çok genel savlarla tas
vir edilemez. Hatta bir ahlâkçı bakış açısıyla hiç değerlendi
rilemez, çünkü ahlâkçüann bakışı doğanm gözlenmesinin, bü
yük ölçüde bilinçsiz bir sonucundan başka bir şey değüdir.^
Yuva yapma mevsiminde çoğu kuş için bir araya gelme
3. The Arctic Voyages, A.E. Nordenskjöld, Londra, 1879, s. 135. Ayrıca bkz.
Bay Dixon’un Saint-Kilda adalarına dair mükemmel tasviri (aktaran Seebohm) ve kutup bölgelerine yolculuklarla ilgili kitaplann hemen hemen hepsi.
4. Bkz. Ek III.
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öyle yaygın bir duramdıır ki, yeni örneklere pek gerek yok
tur. Ağaçlarımız grup halindeki karga yuvalarıyla süslüdür;
çitlerimiz daha küçük kuşlann yuvalarıyla doludur; çifthklerimizde kırlangıç kolonileri bannır; eski kulelerimiz j^zlerce
gecekuşunun barınağıdır; ve hemen hemen tüm bu işbirliklerinde hüküm süren barışın ve uyumun en sevimh tasvirleri
ne sayfalar ayrılabüir. Bu birliktehğin en zayıf kuşları bile
koruduğu ise aşikârdır. Mükemmel bir gözlemci olan Dr. Coues, falezlerin küçük kırlangıçlannın çayır şahinlerinin {Fal
co polyagus) hemen yanına yuva yaptıklarım gördü. Şahinin
joıvası Colorado kanyonlannda çok sık rastlanan şu kil mi
narelerden birinin tepesidir, bir kırlangıç kolonisi ise hemen
altına joıva yapmıştır. Banşçıl küçük kuşlar yırtıcı komşulanndan hiç çekinmemektedir; onun kolonilerine yanaşması
na asla izin vermezler. Hemen etrafim çevirir ve onu kovar
lar, öyle ki jortıcı kuş hızla sıvışmak zorunda kahr.s
Toplu yaşam, joıva yapma mevsimi sona erdiğinde bitmez;
o zaman, başka bir biçimde yeniden başlar. Kuluçkaya yatan
gençler, genellikle birçok türü içeren genç bir topluluk olarak
bir araya gelir. O dönemde, sosyal yaşam özeUikle bu yaşa
mın kendisi için uygulanır -kısmen güvenhk için, fakat esas
olarak bu yaşamın sağladığı zevkler için. Örneğin, ormanlanmızda genç mavi ağaçkakanlardan oluşan topluluklar görü
rüz. Bunlar baştankaralarla, ispinozlarla, çahkuşlarıyla, tırmaşıkkuşlanyla ya da birkaç ağaçkakanla bir aradadır.® Îs5. Elliot Coues, Bulletin U.S. Geol. Survey o f Territories içinde, IV, no 7, s,
556, 579, vs. Polyakov şunu belirtir: Kuzey Rusya’daki bir bataklıkta gördü
ğü küçük martılar (Larus argentatus) arasında, bu kuşlarm çok büyük bir
kesiminin yuva yapma bölgesi her zaman için bir erkek tarafından korunu
yordu, bir tehlike yaklaştığında o uyarıyordu. Bu durumda tüm kuşlar üşü
şüyor ve düşmana sertçe saldırıyordu. Her bir bataklık tümseğinde mevcut
beş ya da altı yuvada bulunan dişiler yuvalarını terk edip yiyecek aramaya
giderken belli bir düzene riayet ediyorlardı. Kendi başlarına tamamen komnmasız olan ve kolaylıkla yırtıcı kuşlann avı olabilen genç kuşlar asla yal
nız bırakılmıyordu. (“Su Kuşları Arasında Aile Alışkanlıklan”, Saint-Petersburg Doğacılar Cemiyeti Zooloji Seksiyonu tutanaklarında, 17 Arahk 1874.)
6. Baba Brehm’den aktaran A. Brehm, IV, 34 ve devamı. Aynca bkz. White,
Natural History ofSelborne, Mektup XI.
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panya’da kerkenezlerle, sinekkapanlarla, hatta güvercinlerle
birhkte olan kırlangıçlara rastlanır. Amerika’nın Uzak Batı’
sında sorguçlu genç çayırkuşlan başka çayırkuşlanyla {Sprague’s lark), savana serçeleriyle ve birçok san asmakuşu ve
sutavuğu türüyle birlikte sayısız topluluklar halinde yaşar
lar.’' Ashnda, genç kuşların, avlanmak ya da joıva yapmak amacıyla değil, her gün birkaç saati yiyecek aramaya ayırdık
tan sonra yalnızca toplu yaşamamn zevklerinden yararlan
mak ve zamam oyun ve eğlenceyle geçirmek amacıyla sonba
harda topluluk halinde bir araya gelen türlerini saymaktansa tek başına yaşayan türleri behrtmek daha kolay olur.
Son olarak ehmizde, hayvanlar arasında karşıhklı yar
dımlaşmanın bir başka mükemmel örneği daha var: Kuş göç
leri. Bu öyle geniş bir konu ki burada ancak kısmen ele al
maya cesaret edebiliyorum. Büyük bir bölgeye dağılmış kü
çük gruplar hahnde aylarca yaşamış olan kuşların binlercesinin bir araya geldiğini; art arda günler boyunca belirh bir
yerde toplandıklanm, sonra yola koyulduklannı ve yolculu
ğun aynntüarım açıkça tartıştıklanm söylemek yeterh ola
caktır. Birkaç tür, her öğleden sonra, uzun mesafeh hazırhk
uçuşları yapar. Gecikenleri hep birlikte beklerler ve nihayet,
birikmiş kolektif deneyimin sonucu olarak iyice belirlenmiş
bir yöne doğru.uçmaya başlarlar, en güçlüler sürünün başın
da uçar ve bu güç görevde birbirlerinden nöbet devralırlar.
Büyük ve küçük kuşların da içinde yer aldığı büyük sürüler
hahnde denizleri aşarlar; ve ertesi ilkbaharda geri geldik
lerinde aynı yere geri dönerler, genellikle her biri önceki yıl
yaptığı ya da tamir ettiği yuvayı yeniden sahiplenir.®
7. Dr. Coues, Birds o f Dakota and Montana; Bulletin of the U.S. Survey o f the
Territories içinde, IV, no 7.
8. En büyük kuşlann, Akdeniz’i birlikte geçerlerken kimi zaman daha küçük
kuşları taşıdıklan da sık sık söylenmiştir, fakat bu olgu kesinleştirilmemiştir. Diğer yandan, göçler sırasında küçük kuşlann büyük kuşlara yak
laştıktan doğrudur; bu olgu defalarca belirtilmiştir ve Raunheim’da L. Buxbaum tarafından da yakın zamanda doğrulanmıştır. Birçok turna sürüsü
nün, tarla kuşlan ortada olmak üzere, göç sürüsünün her iki kenarında uçtuğımu görmüştür. (Der zoologische Garten, 1886, s. 133.)
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Bu konu öylesine geniştir ve öylesine eksik incelenmiştir
ki, esas olarak göç olgusunun sonucu olan ve her biri başlı
başına incelenmeyi gerektiren karşüıklı yardımlaşma abşkanhklan konusunda çarpıcı örnekler içerir. Bu nedenle bu
rada daha fazla ayrıntıya girmekten kaçınacağım. Kuzeye ya
da güneye doğru uzun yolculuklara çıkmadan önce her za
man aynı yerde gerçekleşen kalabahk ve canlı toplantüarı;
ya da, kuşlar Yenisey üzerindeki veya îngütere’nin kuzeyin
deki kontluklarda bulunan kuluçka yerlerine vardıktan son
ra kuzeyde görülen buluşmaları belirtebilirim sadece. Art ar
da günlerce, kimi zaman bir ay bo3Tinca, her sabah bir saat
bıüuşurlar ve sonra yiyecek aramaya giderler, bu toplantüarda belki de yuvalarım nereye yapacaklarını tartışmaktadırlar.9 Eğer, göç sırasında, sürüleri fırtınayla karşüaşırsa, en
farkh türlerden kuşlar ortak felaket karşısında bir araya ge
lirler. Esas olarak göçmen olmayan fakat mevsimlere göre
kuzeye ya da güneye giden kuş türleri de sürü halinde yer de
ğiştirirler. Tek kalan her bir üye de yeni bölgedeki âaha i}d
besin ya da barınak imkânlarından yararlansın diye, tek ba
şına göç etmeyen bu kuşlar her zaman birbirlerini beklerler
ve mevsime göre kuzeye ya da güneye doğru uçmadan önce
sürü halinde bir araya gelirler.
Memeülere gelince, hayvanlar âleminin bu geniş bölü
münde bizi ilk etküeyen şey, işbirliği içine girmeyen birkaç
etobur türüne karşın sosyal türlerin sayısal olarak olağanüs
tü baskın hahdir. Yaylalar, dağhk bölgeler, eski ve yeni kıtamn stepleri geyik, antilop, ceylan, alageyik, bizon, karaca ve
yabankoyunu sürüleriyle doludur ve bunların hepsi sosyal-

9. H. Seebohm ve Dixon bu alışkanlığı belirtmektedir.
10. Tüm kâşif doğacılar bu olguyu gayet iyi bilmektedir ve İngiltere’yle ilgili
olarak, Dixon’un Among the Birds in Northern Shires kitabında çok sayıda
örnek bulunur. İspinozlar kışın büyük sürüler halinde gelirler ve aşağı yu
karı aynı anda, yani kasım ayında, dağ ispinozları sürüler halinde gelir; ardıçkuşlan aym bölgelere “benzer büyük sürüler halinde” sık sık gelirler, vs.
(s. 165 ve 166).
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dir. Avrupalüar Amerika’ya yerleştiklerinde, orada öyle bü
yük miktarda bizonla karşüaştüar ki, bu haj^anlann göç eden bir sürüsü yollarına çıktığında bu öncü göçmenler durup
beklemek zorunda kaldüar. Bizonların kalabalık sürülerinin
geçişi kimi zaman iki, üç gün sürüyordu. Ve Ruslar Sibirya’ja
mülk edindiklerinde, orayı karaca, antüop, sincap ve diğer
sosyal hayvanlarla öylesine dolu buldular ki, Sibirya’nın fet
hi üd ynz yü boyunca süren bir av seferinden başka bir şey
olmadı. Doğu Afrika’nın çayırlık ovalan hâlâ zebra, Afrika
karacası ve diğer antüop sürüleriyle doludur.
Daha kısa zaman öncesine kadar Amerika’mn kuzeyinde
ki ve Sibirya’nın kuzeyindeki küçük akarsular kunduz sürü
leriyle doluydu, on yedinci yüzyüa kadar benzer sürülere Rus
ya’nın kuzeyinde de çok rastlanıyordu. Dört büyük kıtanın
düzlük alanlan hâlâ sayısız fare, sincap, köstebek ve diğer
kemirgen sürüleriyle kaplıdır. Asya ve Afrika’mn aşağı en
lemlerinde ormanlar hâlâ kalabalık fil, gergedan aüelerine
ve çok sayıda maymun topluluğuna bannak olmaktadır. Ku
zeyde, ren geyikleri sayısız sürüler halinde bir arada yaşar
lar; ve kuzeyin en ucuna doğru misk öküzü sürüleriyle ve çok
sayıda kutup tilkisi sürüsüyle karşüaşmz. Okyanus kıyılannda fok ve mors sürüleri kaynaşmaktadır, okyanusun içi bi
le sayısız sosyal balinagiUe doludur; Orta Asya’nın büyük
yaylalannın göbeğinde yabankoyunu, yabaneşeği, yabani at
ve deve sürülerini görürüz. Tüm bu memelüer kimi zaman
binlerce üyeden oluşan topluluklar ve sürüler halinde yaşar
lar, günümüzde ise, tüfeğin devreye girişinden üç yüzyıl son
ra geçmişteki topluluklann ancak kalıntılarıyla karşüaşıyoruz. Etobur sayısı, böyle bir karşüaştırma sonucunda, artık
tamamen önemsizdir! Dolayısıyla, hayvanlar âleminden, san
ki burada kurbanlarının etine kanh dişlerini geçiren aslan
lardan ve sırtlanlardan başka bir şey görememişiz gibi söz
edenlerin düşüncesi ne kadar yanhştır! Tüm insan yaşamı
nın bir dizi savaş ve kathamdan başka bir şey olmadığı da ra
hatlıkla üeri sürülebilir.
İşbirliği ve karşıhkh yardımlaşma memelilerde kuraldır.
Etoburlarda büe sosyal ahşkanhklar görmekteyiz, yalmzca
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kedigiller aüesinin (aslan, kaplan, leopar, vs.) üyelerinin top
luluktan tecridi tercih ettiğini, ender olarak küçük gruplar
halinde bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte,
aslanlar arasında büe, “birUkte avlanmak yaygın bir alışkanlıktır.”iı Misk kedisi (Viverridae) ve gelincik (Mustelidae) ai
lesi de tek başına yaşıyor olmakla nitelenebilir; fakat geçen
yüzyüda gelinciğin bugün olduğundan daha sosyal olduğu bi
linmektedir; İskoçya’da ve İsviçre’nin Unterwalden kanto
nunda çok daha büjrük gruplar halinde yaşadığı görülüyordu.
Büyük köpekgüler sürüsüne gelince, bunlar yüksek düzeyde
sosyaldir ve av için işbirliği, sayısız türün karakteristik özel
liği olarak kabul edüebilir. Gerçekten de, kurtların avlanmak
için sürüler halinde bir araya geldikleri iyi bilinmektedir,
kurtların bir dağ yamacında otlayan bir ineğin etrafım sar
mak için nasü yanm daire oluşturduklannı, uluyarak aniden
atüdıklanm ve onu bir uçurumdan aşağı yuvarladıklanm
Tschudi bize mükemmel biçimde anlatmaktadır. 12 Audubon,
1830’a doğru, Labrador köpeklerinin sürüler halinde avlandüdannı, bir kurt sürüsünün bir adamı kulübesine kadar ta
kip edip köpeklerini öldürdüğünü görmüştür. Sert geçen kış
larda kurt sürüleri öyle kalabahk olur ki insanlar için tehlike
oluşturur; yaklaşık kırk beş yıl önce Fransa’daki durum buy
du. Rus steplerinde sürü halindeki atlara asla saldırmazlar;
bununla birlikte, azgın kavgalara girişirler, bu sırada (Kohl’
un tanüdığına göre) atlar kimi zaman saldmya geçer; bu du
rumda, kurtlar hemen geri çekümezse, atlar onlan çevirebi
lir ve çifte darbeleriyle öldürebüir. Çayır kurtlanmn {Canis
latrans), sürüsünden tesadüfen ayn düşmüş bir bizona saldı
rırken yirmi, otuz kurttan oluşan sürüler halinde işbirliği
yaptıklan büinmektedir.13 Son derece cesur olan ve köpek sojoınun en zeki temsücüerinden biri olarak kabıü edüen ça
kallar her zaman sürü halinde avlamrlar; bu şeküde bir ara

11. S.W. Baker, Wild Beasts, vs. c. I, s. 316.
12. Tschudi, Thierleben der Alpeawelt, s. 404.
13. Houzeau, Etudes, II, 463.
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ya geldücIerinde daha büyük otoburlardan çekinmezler. i4 As
ya’nın vahşi dağ köpeklerine {Kholzun’laı ya da DAoZe’ler) ge
lince, Wüliamson onlann kalabahk sürülerinin, füler ve ger
gedanlar hariç, tüm büyük hayvanlara saldırdıklannı, ayüarı ve kaplanlan yendiklerini görmüştür. Sırtlaıüar her za
man toplu halde yaşarlar ve sürü halinde avlanırlar, bazı
kurt türlerinin de av için işbirliği yapmalan Gumming tara
fından son derece övülmüştür. Bizim uygar ülkelerimizde ge
nellikle tek başlanna yaşayan tüküer av için kimi zaman bir
araya gelirler. ı® Kutup tükisine gelince, o, en sosyal haj^anlardan biridir -en azından, SteUer zamanında böyleydi- ve
Behring^in bahtsız ekibi üe bu zeki küçük hayvanlar arasın
da gelişen mücadele hakkında Steller’in bize bıraktığı tasvir
çok şaşırtıcıdır: Bu tilkilerin olağanüstü zekâsı ve taş tepe
cikler altına saklanmış ya da bir direğin tepesine konmuş yi
yeceği elde ederken gösterdüderi karşüıkh yardımlaşma (di
reğin tepesine tırmanan bir tilki aşağıdaki arkadaşlarına yi
yeceği atar) ya da bu yağmacüarın umutsuzluğa ittikleri in
sanın acımasızhğı! İnsanlar tarafından rahatsız edilmedik
leri yerlerde toplu halde yaşayan birkaç ayı türü de vardır.
SteUer, kahverengi Kamçatka ayısının kalabahk gruplar ha
linde yaşadığım görmüştür, kutup ayüanna da kimi zaman
küçük gruplar halinde rastlanır. Zeki olmayan böcekyiyenler
büe her zaman işbirüğinden uzak duramamaktadırlar.
Bununla birlikte, çok gehşmiş karşılıklı yardımlaşmayı esas olarak kemirgenler, toynaklüar ve gevişgetirenler arasın
da görürüz. Sincaplar çok bireycidü-. Her biri kendine uygun
şeküde kendi yuvasım yapar ve kendi yiyeceklerini toplar. Eğüimleri onları aile yaşamına yöneltir, Brehm bir sincap aüe
sinin, aynı yü doğurduğu iki kuşak yavruyla ormanın kuytu
bir köşesinde bir araya geldiğindeki mutluluğu başka bir yer-

14. Çakalların avcılık için oluşturdukları işbirlikleri hakkında bkz. Natural
History o f Ceylon, Sir E. Tennant, akiavaa Animal Intelligence içinde, Roma
nes, s. 432.
15. Bkz. Büchner’in Liebe’si içinde Emile Hüter’in mektubu.
16. Bkz. Ek IV.
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de hiç görmediğini saptamıştır. Bununla birlikte, sosyal ihşkiler de sürdürürler. Farkh yuvalarda oturan sincaplar birbirleriyle sıkı üişki içindedir ve oturdukları ormanda çam
kozalaJdan azaldığında, sürü hahnde göç ederler. Amerika
Uzak Batısı’mn sincapları ise son derece sosyaldir. Her gün
yiyecek aramakla geçirüen birkaç saat dışında, yaşamlarını
büyük sürüler hahnde oyun oynayarak geçirirler. Ve bir böl
gede sayüarı çok arttığında, neredeyse çekirgeler kadar ka
labahk sürüler oluştururlar ve ormanları, tarlalan, bahçeleri
talan ederek güneye doğru üerlerler; oysa ki tükiler, kokar
calar, şahinler ve gececü avcı kuşlar sincapların kalabalık
sürülerini izler ve geride tek başına kalmış sincaplarla bes
lenirler. Kuzey Amerika kızü sincaplan daha da sosyaldir.
Bunlann eh sıkıdır ve yeraltlanna büjmk miktarda yenebilir
kök ve ceviz yığarlar, geneUikle de sonbaharda insanlar tara
findan soyulurlar. Bazı gözlemcüere göre, cimrilerin kimi
zevkleri onlarda da vardır. Bununla birlikte, onlar da sosyal
dir. Her zaman büyük köylerde yaşarlar; Audubon kışın kü
çük Amerikan sincaplarımn joıvalanm açtı ve aynı yeraltı
dehhzinde yaşayan birden çok canh gördü, bunlar kuşkusuz
birhkte besleniyorlardı.
Arctomys, Cynomys ve Spermophilus adlı üç türüyle bir
likte, büyük köstebek ailesi daha da sosyal ve zekidir. Bu
hajrvanlar, her birinin kendi jTivası olsun ister; fakat büyük
köylerde yaşarlar. On müyonlarcası her yıl yalnızca insan ta
rafından yok edüen. Güney Rusya ekinlerinin korkunç düş
manlan -tarla sincaplan- çok sayıda gruplar hahnde yaşa
maktadır; Rus taşra meclisleri bu toplum düşmanlanndan
kurtıüuş yoUannı ciddi biçimde tartışırlarken, onlann binlercesi de hayattan pürneşe haz ahrlar. Öyle güzel ojTin oy
narlar ki, tüm gözlemciler onlan övüp durur, erkeklerinin
keskin ıshklanyla dişüerinin melankolik ıshklanmn oluştur
duğu melodik konserleri kimse unutamaz, ne var ki, bu aym
gözlemcüer, yurttaşlık görevlerini hatırlayarak bu küçük hır
sızlan yok edebilecek en şeytanca araçlan keşfetmek için ça
ba sarf ederler. Yırtıcı kuşlann her türü ve tüm avcı hayvan
lar köstebekler karşısında güçsüz kaldığından, bu mücadele
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de bihmin son sözü kolera aşılamak olur! Amerika’daki çayırköpeklerinin oluşturduğu köyleri sejretmek pek hoştur! Ça
yırda, göz alabüdiğine küçük tümsekler görülür, bunların
her birinin üzerinde bir çayırköpeği durmaktadır, her köpek
kısa ulumalarla komşusuyla hararetli bir konuşma sürdü
rür. Bir insanın yaklaştığı büdirildiğinde, bir anda hepsi joıvalarına girerler ve mucizevi biçimde kaybolurlar. Fakat teh
like geçtiğinde küçük yaratıklar yeniden ortaya çıkar. Tüm
aileler dehhzlerden fırlar ve oynamaya başlar. Gençler bir
birlerini kaşır, şaklaşırlar ve yaşlılar nöbet beklerken, pek
sevimh bir şeküde ayakta dururlar. Birbirlerini ziyaret eder
ler; tümseklerini birbirine bağlayan yollar bu ziyaretlerin
sıklığına işaret eder. En iyi doğacüar eserlerinin en güzel
sayfalannı Amerikan çayırköpeklerinin, eski kıta köstebek
lerinin ve dağlık bölgelerdeki kutup köstebeklerinin işbirliği
nin tasvirine ayırmışlardır. Bununla birlikte, köstebekler ko
nusunda da, anlardan söz ederken belirttiğim saptamaların
aymsım yapmak zorundayım. Köstebekler, savaşçı içgüdü
lerini korumuşlardır ve tutsak olduklarında bu içgüdüler ye
niden ortaya çıkar. Fakat, büyük işbirhkleri içerisinde, özgür
doğa karşısında, anti-sosyal içgüdülerin gelişme fırsatı yok
tur, dolajasıyla genel bir barış ve uyum görülür.
Mahzenlerimizde sürekh kavga eden fareler gibi dövüşçü
hayvanlar büe bizim tel dolaplanmızı talan ederken dövüş
meyecek kadar zekidirler. Talan seferlerinde ve göçleri sıra
sında birbirlerine yardım ederler; hastalannı büe beslerler.
Kunduzfarelerine ya da Kanada’nın miskfarelerine gelince,
bunlar son derece sosyaldir. Audubon, onlann “sevinç içinde
yaşamak amacıyla, rahatsız edümemekten başka bir şey ta
lep etmeyen banşçü topluluklan”na hayran kalmıştır. Tüm
sosyal hayvanlar gibi onlar da neşeh ve oyuncudur, başka
türlerle kolayhkla bir araya gelirler, çok yüksek bir entelek
tüel gelişme seviyesine erişmişlerdir. Her zaman göl ve nehir
kıyısında olan köylerinde su düzeyindeki değişimleri dikkate
ahrlar; sazlarla örülmüş, dövme küden, kubbe biçimindeki
kulübelerinde organik çer çöp için ayn ayrı köşeler vardır ve
salonlannın zemini kışın gayet iyi döşenmiştir; buralar sı51
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çaktır, ama yine de gayet havadardır. Herkesin büdiği gibi,
tamamen sempatik karakterdeki kunduzlara gelince, onlann
yaptığı şaşırtıcı bentler, susamuru ve insandan başka düş
man tammadan kuşaklarca kunduzun yaşayıp öldüğü köyle
ri, karşılıklı yardımlaşmamn türün güvenliği, sosyal alışkanl ı k la n n gelişimi ve zekânın evrimi için neler yapabildiğini
mükemmel biçimde gösterir; ayrıca kunduzlar aUe yaşamına
da son derece aşinadır. Yalnızca şunu belirtmeliyim ki, kun
duzlarda, miskfarelerinde ve diğer bazı kemirgenlerde, insan
topluluklannın da ayırt edici özelliği olacak şeyi buluruz: Or
tak çalışma.
Sibirya sıçrayantavşanını, çinçüyayı, pampatavşanını ve
tuskhan ya da güney Rusya yeraltı tavşanını kapsayan iki
büyük aüeyi sessizce geçiştiriyorum; oysa tüm bu küçük ke
mirgenler, hayvanların sosyal yaşamdan alabilecekleri zevk
lerin mükemmel örnekleri olarak kabul edilebilir, i’' Özellikle
zevk; çünkü, hayvanlan bir araya gelmek zorunda bırakan
şeyin, birbirini koruma ihtiyacı mı yoksa yalnızca hemcins
leriyle çevrili olma zevki mi olduğunu belirlemek son derece
güçtür. Her koşulda, toplu halde yaşamayan, hatta güçlü aile
duygulanna da sahip olmayan tavşanlanmız, birlikte oyun
oynamak için bir araya gelmeden yaşayamazlar. Tavşanların
alışkanhklanm en iyi bilen yazarlardan biri olarak kabul
edilen Dietrich de Winckell onları tutkulu ojoıncular olarak
tarif eder, ojrunları sırasında öyle heyecanlanırlar ki, Winckell, yaklaşan bir tilkiyi arkadaşlarından biri sanan bir tav
şan gördüğünü söyler. Adâtavşamna gelince, o, toplu halde

17. Pampatavşam hakkında, son derece sosyal olan bu küçük hayvanların
yalnızca köylerinde barış içinde bir arada yaşamakla kalmayıp, geceleri tüm
köyün birbirlerinin ziyaretine gittiğini de kaydetmek ilginç olur. Böylece
sosyallik tüm türü kapsar, yoksa, karmcalarda gördüğümüz gibi, özel bir
toplulukla ya da bir sürüyle sınırlı değildir. Bir çiftçi bir pampatavşam tüm
seğini yok edip, içinde oturanları toprak yığınının altına gömdüğünde, diğer
pampatavşanlan, Hudson’un dediğine göre, “canlı canlı gömülmüş olanları
topraktan çıkarmak için ta uzaklardan gelirler” (age, s. 311). Bu durum, La
Plata bölgesinde iyi bilinir ve yazar da bunu doğrulamıştır.
18. Handbuch für Jäger and Jagdberechtigle, aktaran Brehm, II, 223.
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yaşar ve aile yaşamı eski patriarkal ailenin kopyasıdır; genç
ler babaya ve hatta büyük babaya mutlak itaat ederler. Bu
rada, birbirine katlanamayan yakın akraba iki tür örneği
vardır; bunun nedeni, yalnızca aşağı yukan aynı şeyle bes
lenmeleri değil -benzer durumlarda bu açıklamaya sıkça baş
vurulur-, muhtemelen tutkulu ve son derece bireyci olan tav
şanın, serinkanlı, sakin ve itaatkâr bir yaratık olan adatavşamyla dostluk kuramamasıdrr. Onların mizaçları dostluklanna engel oluşturacak kadar kökten farkhdır.
Toplu yaşam, Asya’nın yabani at ve eşeklerini, zebralan,
mustanglan, Pampalann cimarrone’i&rim, Moğolistan ve Si
birya’nın yan yabani atlarını kapsayan büyük at ailesi için
de kuraldır. Bunlann hepsi birçok grubun sayısız alanda ger
çekleştirdiği işbirliği içinde yaşarlar, gruplann her biri bir
aygırın başı çektiği bir miktar kısraktan oluşur. Eski ve Yeni
Kıta’mn bu kalabalık sakinleri, özet olarak, hem kabarık sa
yıdaki düşmanlanna karşı hem de olumsuz iklim koşuUanna
karşı direnmek için yeteçnce donanımlı olmadıklanndan,
sosyallik ruhlan olmasaydı yer3mzünden kısa sürede silin
miş olurlardı. Bir av hayvanı yaklaştığında birçok grup he
men birleşir, hayvanı püskürtür, kimi zaman da onu kovar:
Ne kurt, ne ayı, hatta ne de aslan, sürüden aynimadığı sü
rece bir atı ya da zebrayı yakalayamaz. Çayırhklarda, kurakhk çayırlan kavurduğunda, yaklaşık on binlercesi bir araya
gelir ve sürüler halinde göç ederler. Steplerde bir kar fırtı
nası patlak verdiğinde tüm gruplar birbirlerine yakın durur
ve korunakh küçük bir vadiye sığınırlar. Fakat karşılıkh gü
ven son bulduğunda, ya da sürü paniğe kapılıp dağıldığında
çok miktarda at telef olur ve hayatta kalanlar fırtınadan son
ra yorgunluktan yarı ölü halde bir araya gelirler. Birlik, on
lann hayatta kalma mücadelesindeki temel silahıdır ve esas
düşmanlan da insandır. İnsamn istilası karşısında bizim evcü atlanmızın atalan (Polyakov’un verdiği adla, Equus Przetualski) Tibet’in bir ucundaki en vahşi en erişilmez yaylalara

19. Histoire Naturelle, Buffon.
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çekilmiş ve etoburlarla çevrili olarak, kutup bölgelerindeki
kadar kötü iklim koşullarında, insanın erişemeyeceği bir böl
gede yaşamaya devam etmişlerdir.20
Renlerin ahşkanlıklanndan ve özellikle karacaları, yağmurcugejdkleri, antilopları, ceylanları, dağ keçisini ve antilopgiUerin, keçigülerin ve koyungülerin üç kalabalık aüesini
tümüyle içeren gevişgetirenlerin büyük bölümünden, sosyal
yaşama dair birçok çarpıcı örnek çıkartabiliriz. Sürülerine
etoburların saldmsım engellemedeki temkinlilikleri, dağkeçisi sürüsündeki tüm keçiler sarp kayaları aşamadığında
yüzlerinden okunan kaygı; öksüzlerin evlat edinilmesi, erke
ği, hatta kendi cinsinden bir arkadaşı öldürülen ceylanın
umutsuzluğu; gençlerin oyunları ve daha birçok özeUik sayı
labilir. Fakat karşüıkh yardımlaşmamn en çarpıcı örneğine
karacaların göçleri sırasında rastlanır. Bir keresinde Amur
nehri üzerinde buna tanık olmuştum. Transbaykalya’dan
Mergen’e giderken, yüksek yayladan ve onu çevreleyen Büjrük Hinggan sıradağlarmdan geçiyordum ve ilerde, doğuya
doğru, Nonni üe Amur arasındaki yüksek çayırlıklarda, kim
senin yaşamadığı bu bölgelerde karacaların sayısının azhğım
fark ettim.2i İki yıl sonra, Amur’a yeniden geçerken, Ekim
sonuna doğru, Sungari’yle birleştiği alçak bölgelere girmeden
önce, Dusse-ahn’de (Küçük Hinggan) Amur’u delen bu pito
resk boğazın alt ucuna vardım. Bu boğazdaki köylerde yaşa20. Atlarla ilgili olarak, Burchelli zebrasıyla asla bir araya gelmeyen kuagga (zebrası)nm, yalnızca gayet iyi nöbetçüik yapan devekuşlanyla değil, cey
lanlarla, aynca birçok antilop türüyle, özellikle Güney Afrika antilopuyla
çok iyi anlaştığım da belirtmek gerekir. Kuagga ile Burchelli arasındaki antipatiyi aym yiyecek için rekabetle açıklayamayız. Kuagga’nın kendisiyle
aynı çayırdan beslenen gevişgetirenlerle iyi geçiniyor olması bu hipotezi dış
lar, burada, tavşan ile adatavşanı arasında olduğu gibi bir tür karakter
uyuşmazlığı vardır. Bkz. Big Game Shooting, Clive Phillips-Wolley (Badmington Library). Bu eserde. Doğu Afrika’da birlikte yaşayan farklı türlere
ilişkin mükemmel örnekler vardır.
21. Tunguzlu avcımız evlenecek olduğundan mümkün olduğunca çok kürk
edinmek arzusu içindeydi ve gün boyu tüm tepelerin yamaçlarım at sırtında
dolaşıp karaca arıyordu. Bu çabalarına rağmen günde bir tane bile avlayamıyordu; oysa mükemmel bir avcıydı.
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yan Kazaklan büyük bir harekethük içerisinde buldum, çün
kü binlerce ve binlerce karaca, alçak bölgelere varmak için
en dar yerinden Amur’u geçmeye çalışıyorlardı. Art arda
günlerce, nehir boyunca altmış kilometre kadar bir mesafe
de, buz parçalanm önüne katıp sürüklemeye şimdiden başla
mış olan Amur’u geçmeye çalışan karacaları Kazaklar katle
diyordu. Her gün binlercesi öldürüldü, buna rağmen göç de
vam ediyordu. Benzer göçler ne önceden görülmüştü, ne de
sonradan görüldü; bu göçün nedeni de Büjmk Hinggan’daki
vakitsiz, yoğun kar yağışı olmahydı, bu zeki hayvanlar Dusse
dağlarının doğusundaki alçak topraklara erişmek için çaba
lamak zorunda kalmışlardı. Gerçekten de, birkaç gün sonra
Dusse-ahn yarımla bir metre arası bir kar tabakasıyla kap
landı. İmdi, istisnai koşullarda başlanan bir göç için bir ara
ya gelmek zorunda kalmış karaca gruplanmn dağımk vazi
yette bulunduklan (neredeyse BüjKik Britanya kadar geniş)
engin topraklar düşünüldüğünde ve Amur nehrini daha gü
neyde olan en dar yerinden aşmak için bu gruplann anlaşmalannın ne kadar güç olduğu hayal edildiğinde; bu zeki
hayvanlann dayanışma ruhu karşısında ancak hayranhk duyıüabüir. Kuzey Amerika’mn bizonlanmn da geçmişte aym
düşünce yeteneğini göstermiş olduklannı hatırlasak bile bu
olgu çarpıcıdır. Ovalarda büyük sayılarda bizonun otladığı
görülüyordu, fakat bu büyük birlikler asla birbirine kanşmayan sajasız küçük gruplardan oluşuyordu. Bununla bir
likte, zorunluluk kendini hissettirdiğinde tüm gruplar, uçsuz
bucaksız bir alana yayümış olsalar da, önceden belirttiğim
gibi, bir araya geliyor ve yüz binlerce üyeden oluşan devasa
sürüler oluşturabiliyorlardı.
Fillerin “bileşik aüeleri” hakkında da en azından birkaç
şey söylemeliyim. Onların birbirlerine bağlüıklanndan, nö
betçi koymadaki akılhlıklanndan ve sıkı bir karşılıklı deste
ğe dayah yaşamın geliştirdiği sempati duygusundan söz etmeliyim.22 Vahşi yabandomuzlannın sosyal duygulanndan
22. Samuel W. Baker’e göre, filler “bileşik aileler”den daha kalabalık gruplar
halinde bir araya gelebihrler. “Park Bölgesi olarak anılan Seylan’ın bir böl55
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bahsedebilir ve avcı bir hayvanın saldırısı karşısında bir ara
ya gelme yeteneklerini övücü sözler b u l a b i h r i m . 2 3 Suaygırı
ve gergedan da hayvanlardaki sosyalhk duygusunu anlatan
bir kitapta yer alabüir. Hayranhk verici birçok sayfa fokların
ve morsların birbirine bağlılıklarım ve sosyalliklerini tasvir
edebilir; nihayet, sosyal balinagUler arasında mevcut son de
rece mükemmel duygular da anlatılabüir. Maymun topMuklan hakkında da bir şeyler söylemek gerekir; bunlar bizi ilkel
insan topluluklarına götüren birleşme çizgisi olduklarından
daha fazla ilgi çekicidir.
Hayvanlar âlemi kademelerinin tepesinde bulunan, yapı
lan ve zekâlanyla insana en fazla benzeyen bu memelilerin
son derece sosyal olduğunu söylemek zorundayız. Kuşkusuz,
yüzlerce tür içeren hayvanlar âleminin bu büj^k bölümünde
çok çeşith karakter ve alışkanhklara rastlamayı da beklemek
gerekir. Fakat, tümü dikkate ahndığında, sosyalliğin, ortak
eylemin, birbirini korumamn ve sosyal yaşamın doğal bir so
nucu olan duygulardaki büyük gehşimin birçok maymun tü
rünü kEirakterize ettiği söylenebilir: En küçük türlerde oldu
ğu gibi en büyük türlerde de sosyallik, pek az istisnasına rast
ladığımız bir kuraldır. Gece yaşayan maymunlar yalnız yaşa
mı tercih ederler; başhkh maymunlar, uluyan maymunlar ve
siyah uluyan majonunlar ancak küçük aileler halinde yaşar;
A.R. Wallace orangutanlan ancak yalnız olarak ya da üç,
dört kişilik küçük gruplar halinde görmüştür; goriller asla
sürü olarak bir araya gelmez. Fakat maymun sürüsünün
tüm diğer türleri -şempanzeler, başlikhmaymunlar, şeytanmaymunlan, kuyruksuz büyük şebekler, babunlar, vs.- son
derece sosyaldir. BüjKik sürüler hahnde yaşarlar, hatta ken
di türleri dışındaki türlerle de birleşirler. İçlerinden çoğu tek
başlanna kaldıklarında çok mutsuz olur. İçlerinden birinin
gesinde görülen çok sayıda fil izinin, tehlikeli kabul ettikleri bir topraktan
topluca geri çekilmek için bir araya gelmiş kalabahk sürülere ait olduğunu
sık sık gözlemledim.” (Wild Beasts and their Ways, c. I, s. 102)
23. Kurtların saldırısına uğrayan evcil domuzlar da aynısını yapar (Hudson,
age).
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felaket çığhğına tüm sürü hemen koşar ve birçok etoburun ve
avcı kuşun saldınsını cesaretle püskürtürler. Kartallar büe
onlara saldırmaya cesaret edemez. Bizim tarlalarımızı her
zaman sürü hahnde talan ederlerken, yaşhlar topluluğun gü
venliğine dikkat eder. Çocuksu, yumuşak yüzleri Humboldt’u
pek etkilemiş olan küçük titi maymunlan yağmur yağdığın
da birbirlerine sarılır, kuyruklannı titreyen arkadaşlannın
boyunlanna sararak korunurlar. Birçok tür yarahlanna kar
şı çok büyük ilgi gösterir ve geri çekilme sırasında, öldüğüne
emin oluncaya ve onu yaşama döndüremeyeceklerine emin olana kadar yaralıyı terk etmezler. James Forbes, Oriental
Memoirs adh eserinde bu maymunlann bazılannın ölü bir di
şinin cesedini avcüardan öyle bir kararlılıkla istediğini anla
tır ki, “bu olağanüstü sahneye tanık olanlar bir daha asla hiç
bir maymun türüne ateş etmemeye karar verdiler.”24 Bazı
türlerde birçok maymunun taşlan kaldırmak ve altlannda olabüecek karınca yumurtalannı aramak için el birhği ettikle
ri görülür. Habeş maymunları yalnızca nöbetçi dikmekle kal
mazlar, ganimetlerini emin yerlere taşımak için bir de zincir
oluştururlar; cesaretleri de iyi bilinmektedir. Habeşistan’da
ki Mensa vadisinde yoluna devam etmek için kervanını Ha
beş maymunlanna karşı düzenli savaş usulleriyle savunan
Brehm’in anlattıkları herkesçe bilinmektedir.25 Uzun kuy
ruklu maymunların sevimhiiği ve şempanzeler aüesinde hü
küm süren karşüıklı bağhlık okurların çoğu tarafından bilin
mektedir. En gelişmiş maymunlar arasında sosyal olmayan
iki türle, orangutan ve gorüle karşılaşıyor olsak da, hatırla
malıyız ki, her ikisi de -zaten çok küçük türlerle sımrhdır,
biri Afrika’nın ortasında, diğeri Bomeo ve Sumatra adaların
da- görünüşe baküırsa, eskiden çok daha kalabahk olan iki
türün son kalıntüandır. Goril, en azından, geçmiş zamanlar
da sosyal olabüir, eğer Periplus’Aa. anüan maymunlar gorilse.
2i. Animal Intelligence, Romanes, s. 472.
25. Brehm, I, S2; İnsanın Türeyişi, Darwin, Bölüm III. Kozlov’da 1899-1901’
de Tibet’in kuzeyindeki seferi sırasında benzer bir mücadele vermek zorun
da kaldı.
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Böylece, bu kısa incelemeyle bile görüyoruz ki, toplu halde
yaşam hayvanlar âleminde bir istisna değildir; kuraldır, do
ğa yasasıdır ve en eksiksiz gelişimine en üst düzey omurgahlarda erişmiştir. Tek başına ya da yalnızca küçük aileler ha
linde yaşayan türler nisbeten daha az sa3ndadır ve onların
temsilcilerine ender rastlanır. Dahası, bazı istisnalar hariç,
günümüzde sürüler halinde bir araya gelmeyen kuşlar ve
memeliler de, yerküre insan tarafından işgal edilmeden önce,
insamn onlara karşı giriştiği kahcı savaştan ve temel besin
kaynaklarının imhasından önce, muhtemelen toplu halde ya
şıyor olmahdırİEir. Espinas, “işbirliği, yaşamak içindir” der;
ve Amerika henüz insan tarafından değişime uğratümamışken bazı bölümlerinin faunasını bilen Houzeau da yazıların
da aynı yönde fikir beyan etmiştir.
Hajrvanlar âleminde işbirliğine evrimin her düzeyinde rast
lanır ve Herbert Spencer’in önemli fikrine göre -bu fikir Perrier’nin Colonies animales kitabında parlak bir şeküde geliş
tirilmiştir- bu işbirliği hajrvanlar âlemindeki ,evrimin büe kö
kenidir. Fakat, tedrici evrim gerçekleştikçe, işbirliğinin gide
rek büinçli bir hal aldığım görmekteyiz. Yalnızca fiziksel ol
ma özelliğini yitirmekte, yalnızca içgüdüsel olmaktan çık
makta, düşünülmüş bir hal almaktadır. Üst düzey omurgahlarda işbirliği periyodiktir, daha doğrusu hayvanlar özel bir
ihtiyacın giderilmesi için işbirliğine başvurur: türün çoğal
ması, göçler, av ya da karşılıklı savunma. İşbirliği tesadüfi
olarak da meydana gelir; örneğin kuşlar bir yağmacıya karşı
bir araya geldiklerinde ya da memeliler istisnai koşuUarın
baskısı altında göç etmek için birleştiklerinde durum böyledir. Bu ikinci durumda, alışümış tavırlarından bilinçli olarak
saparlar. Kimi zaman birleşme, iki ya da üç düzeyde ortaya
çıkar -önce aile, sonra grup ve nihayet, genellikle dağınık olan fakat gereklüik halinde bir araya gelen gruplann işbirliği
şeklinde; tıpkı bizonlarda ve diğer gevişgetirenlerde gördü
ğümüz gibi. İşbirliği daha yüksek bir biçim de alabilir, bu
şekliyle her bir üyeye daha fazla bağımsızlık sağlarken onu
sosyal yaşamın avantajlarından da mahrum bırakmaz. Ke
mirgenlerin çoğunda, tek tek her üyenin kendi barınağı var
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dır, yalnız kalmak istediğinde buraya çeküebüir; fakat bu ba
rınaklar köyler ve siteler halindedir, böylelikle tüm üyeler
sosyal yaşamın avantajlarından ve sevinçlerinden yararla
nır. Nihayet, fareler, köstebekler, tavşanlar, vs: gibi birçok
türde sosyal yaşam, tek yaşayan üyenin kavgacı karakterine
ve diğer bencü eğilimlerine rağmen sürdürülür. Böylece, iş
birliği, karıncalar ve anlar arasında görüldüğü gibi, canhların fizyolojik yapılarının dayattığı bir şey olmaktan çıkar;
karşılıklı yardımlaşmamn yararları ya da sağladığı zevkler
için geliştirilir. Bu, doğal olarak, muhtemel tüm düzeylerde
ve canlıların tek tek ve özgül karakterlerinin sonsuz çeşitlili
ğiyle birlikte kendini gösterir; sosyal yaşamın edindiği görü
nümlerin çeşitlüiği bile, bu yaşamın geneUiğinin bir sonucu
ve -bizim için de- bir kamtıdır.26
SosyaUik -yani hajrvanın hemcinsiyle işbirliği yapma ihtiyacı-, topluluğun topluma ve “yaşama sevinci’ne duyduğu
sevgi; nihayet zoologlardan hak ettiği ügiyi görmeye başla
maktadır. 2'? Artık bilmekteyiz ki, tüm hayvanlar, kanncalardan kuşlara ve en üst düzey memelüere kadar, hepsi oyun
oynamayı, dövüşmejd, birbirlerini kovalamayı, yakalamayı,
şakalaşmayı, vs. severler. Birçok oyun, deyim yerindeyse,
gençlerin hayatta nasü davranacaklanm öğrendikleri bir okulken, diğerleri de, yararcı amaçlan dışında, danslar ve şar
kılar gibi, basit birer güç gösterisidir. “Yaşama sevinci’dir;
aynı türden, hatta başka türden canhlarla herhangi bir bi
çimde üetişim arzusudur; bunlar, kelimenin tam anlamıyla
sosyallik gösterisidir, tüm hayvanlar âleminin ayırt edici ö26. Huxley’in daha önceden belirtilen bir makalesinde, Rousseau’nun pek
bilinen cümlesinin şu şekilde aktanidığmı görmek pek tuhaftır: “Karşılıklı
mücadelenin yerine karşılıklı barışı geçiren ilk insanlar -onları bu ilerlemeyi
yapmak zorunda bırakan neden ne olursa olsun- toplumu yarattılar. ” (Nineteenth Century, Şubat 1888, s. 165) -Toplumu yaratan insan değildir, toplum
insandan önce de vardır.
27. Hudson’un, Naturalist on the La Plata kitabındaki “Doğada Müzik ve
Dans” başlıklı bölüm ve Cari Gross’un Play of Animals adlı eseri gibi monog
rafiler, doğada kesinlikle evrensel olan bu içgüdüyü canlı bir şekilde aydın
latmaktadır.
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zelliğidir.28 Bu duygu ister bir avcı kuşun yaklaşması karşı
sında dujmlan tedirginlikten kaynaklanmış olsun, isterse de
hayvanlar sağhkhyken ve özellikle gençken patlak veren “se
vinç krizi”nden kaynaklansın, hatta bir duygu aşırılığını ya
da yaşam coşkusunu yalnızca serbest bırakma ihtiyacından
kaynaklamyor olsun; duyguları iletme, oyun oynama, geve
zelik etme ya da yalnızca diğer hemcinslerinin yakınlığını
hissetme ihtiyacı tüm doğada kendini hissettirir ve tüm diğer
fizyolojik işlevler gibi, yaşamın ve duygulan algılama yetene
ğinin ayırt edici bir özelliğidir. Bu gereklilik memelilerde,
özeUikle gençler arasında ve özellikle kuşlar arasında jmksek
bir gehşime ve çok güzel bir ifadeye kavuşur; fakat kendini
tüm doğada hissettirir ve aralannda Pierre Huber’in de bu
lunduğu en iyi doğacılar tarafından, kanncalar arasında bile
bu gözlenmiştir. Kelebekleri de daha önceden sözünü ettiği
miz devasa sürüleri oluşturmaya yönelten bu aynı içgüdüdür.
Dans etmek için bir araya gelme ve kuşlann dans ettikleri
yerleri dekore etme ahşkanlığı, Darvvin’in İnsanın Türeyi
şi’nde (Bölüm XIII) bu konuda yazdıkları sayesinde iyi bilin
mektedir. Londra’daki zooloji bahçesini ziyaret edenler cennetkuşunun kameriyesini iyi bilirler. Fakat bu dans etme
ahşkanhğı eskiden sanıldığından daha yaygın gözükmekte
dir, W. Hudson, La Plata üzerine hajTranlık verici kitabında,
çok sayıda kuşun -sutavuğu, bataklıkkuşlan, kışkuşu, vs.karmaşık danslarımn çok önemli bir tasvirini yapar.
Birçok kuş türünde görülen koro halinde şarkı söyleme
Eilışkanhğı aym türden sosyal içgüdü kategorisine aittir. Bu
ahşkanlık, İngiHzlerin çok yanlış olarak “sorguçlu yaygaracı”
olarak adlandırdıkları chauna chavarria’da. en çarpıcı biçim
de gehşmiştir. Bu kuşlar kimi zaman büyük sürüler halinde
bir araya gehrler ve o zaman genellikle hep birlikte koro ha-

28. Eğlenmek ve dans etmek için (genellikle belli bir yerde) bir araya gelme
alışkanlığına sahip olanlar yalmzca çok sayıda kuş türü değildir, W.H. Hud
son’un gözlemlerine göre, tüm memeliler ve kuşlar (“muhtemelen hiç istisna
yoktur”), az ya da çok gürültü çıkararak ya da yalnızca sesler eşliğinde dü
zenli olarak şarkı söylemek için sık sık bir araya gelirler (s. 264).
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Ünde şarkı söylerler. W.H. Hudson onları kalabalık sürüler
halinde gördüğünde, yaklaşık beş yüz kuşluk gruplar halinde
bir pampa gölünün etrafına dizümişlerdi.
Bir süre sonra, [diye yazar] benim yakınım daki bir grup şar
kı söylemeye başladı ve güçlü şarkısını üç ya da dört dakika sür
dürdü; sustuğunda, bir sonraki grup aynı şarkıya devam etti, onun ardından da bir diğeri, ta ki karşı kıyıya yerleşm iş grupla
n n notaları, gölün üzerindeki havada dalgalanarak, berrak ve
güçlü bir şekilde bana geri gelene kadar -sonra sesleri giderek
zayıflayarak yok oldu, ama ardından ses yeniden yaklaştı ve et
rafımı sardı.

Başka bir vesileyle, aynı yazar tüm bir düzlüğün sayısız
keklik sürüsüyle kaplı olduğunu gördü, sıkışık sıralar haünde değillerdi, ikişerü küçük gruplar halinde dağümışlardı.
Akşamın dokuzuna doğru, “aniden, mülerce genişlikteki batakhğı kaplayan tüm kuş çeşitleri olağanüstü bir akşam ezgi
sine başladılar... Dinlemek için yüz mü uzaktan at koşturma
ya değecek bir konserdi bu.”29 Tüm sosyal hajrvanlar gibi
kekliğin de kısa sürede evciUeştiğini ve insana pek bağlandı
ğım ekleyelim. Korkunç biçimde süahlı olsalar bile, “bunlar
pek yumuşak ve pek az kavgacı kuşlardır”, denmektedir. Top
luluk hahnde yaşam, silahlannı gereksiz kılmaktadır.
Aktanlan örnekler topluluk halinde yaşamın, genel an
lamda ele alınan hayatta kalma mücadelesinin en güçlü süahı olduğunu göstermektedir; daha fazla üstünde durmak gerekseydi başka kanıtlar getirmek de kolay olurdu. Topluluk
haünde yaşam, en zayıf böcekleri, en zayıf kuşlan ve en zayıf
memelüeri, en korkunç etoburlara ve avcı kuşlara karşı mü
cadele edebüecek ve korunabilecek hale getirmektedir; uzun
yaşamalannı sağlamaktadır; farklı türlerin yavrularını en az
eneıji kaybıyla yetiştirmelerini sağlamaktadır. Çok zayıf bir
doğum oramna rağmen bazı türlerin varhğını sürdürmesini
sağlayan şey işbirliğidir. İşbirliği sayesinde, sürü haünde ya-

29. Maymunların korosu için bkz. Brehm.
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şayan hayvanlar barınacak yeni yerler aramak için göç edebıhrler. Dolayısıyla, Darwin ve Wallace’in belirtmiş oldukları
gücün, hızın, koruyucu renklerin, kurnazhğın, açhğa ve su
suzluğa direncin, belirh koşullarda her bir canhyı ya da türü
destekleyen özellikler olduğunu kabul etsek bile; sosyalliğin
hayatta kalma mücadelesinin her durumunda büyük bir avantaj sağladığını Ueri sürebiliriz. İradi olarak ya da farkına
varmadan, bu işbirhği içgüdüsünü terk eden türler yok olma
ya mahkûmdur; oysa, en iyi şekilde birleşmeyi bilen hayvan
lar, Darwin ve Wallace’in saydığı özelhklerin her birinde -ze
kâ hariç- daha geri olsalar da, hayatta kalma ve eksiksiz bir
evrim geçirme şansına en fazla sahip olanlardır. En üst dü
zey omurgalılar ve özellikle insanlar bu savın en iyi kanıtı
dır. Zekâya gehnce, bunun hayatta kalma mücadelesinin en
güçlü sUahı ve tedrici evrimin en güçlü faktörü olduğu konu
sunda tüm Darwincüer Darwin’le hemfikir olsalar büe, Dar
win, zekânın son derece sosyal bir öğe olduğunu da kabul et
mektedir. Dü, taklit ve deney birikimi, sosyal olmayan hay
vanın yoksun olduğu entelektüel ilerleme öğeleridir. Aynı şeküde, farkh hayvan sımflannın başında, kanncalar, papa
ğanlar, maymunlar gibi en büyük sosyaUiği zekânın en yük
sek gehşimiyle bh*leştiren hayvanlan görürüz. Demek ki, ya
şam için en donanımh olanlar en sosyal hayvanlardır ve sos
yallik evrimin temel faktörlerinden biri olarak ortaya çıkar,
hem doğrudan doğruya, gereksiz enerji harcamasını azalta
rak türün refahını sağlar, hem de dolaylı olarak zekânın
gehşimini destekler.
Dahası, toplu yaşama denk düşen sosyal duygulann ve özelhkle de beUi bir alışkanlık gehştirmeye yönelik kolektif
bir adalet duygusunun gelişimi olmadan topluluk halinde ya
şamın tamamen imkânsız olduğu açıktır. Eğer her birey ken
di kişisel avantajlannı sürekh kötüye kıülanır ve diğerleri
de, zarar gören kişinin haklannı korumak için müdahale et
mezse, hiçbir sosyal yaşam mümkün olamaz. Bu nedenle, adalet duygulan sürü hahnde yaşayan tüm hajrvanlarda gehşmiştir. Kırlangıçlar ve turnalar ne kadar uzak mesafeden ge
lirlerse gelsinler, her biri geçen yü inşa ettiği ya da tamir
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ettiği jruvaya geri döner. Eğer tembel bir serçe, bir arkadaşı
nın yapmakta olduğu yuvayı sahiplenirse, hatta oradan bir
kaç saman çöpü kaçırmaya çahşırsa, serçe grubu tembel ola
na müdahale eder: ve açıktır ki, bu müdahale kural olmasay
dı, kuşlar, hep yaptıklan gibi, jmva kurmak için asla bir ara
ya gelmezlerdi. Ayn ajTi penguen gruplannın her birinin
dinlendikleri, kimüerinin balık avladıklan yerleri vardır ve
kavga etmezler. Avustralya’daki sürü hayvarüannın her bir
grubunun dinlenmek için gittiği belirli yerleri vardır ve bura
lardan asla ayrümazlar; vs.3o Kuş yuvalarındaki işbirliklerinde, kemirgenlerin köylerinde ve otçul sürülerde hüküm
süren banşla ügih çok sayıda gözlem vardır; diğer yandan,
mahzenlerimizdeki fareler gibi sürekh kavga dövüş eden ya
da kıyıdaki güneşh bir yere kim sahip olacak diye kavga eden
morslar gibi sosyal hayvanlann sayısı pek azdır. Böylece sos
yaUik fiziksel mücadeleye sınır koyar ve daha iyi ahlâki duy
gulann gelişimine yer açar. Aslanlar ve kaplanlar da dahü
olmak üzere, tüm hayvan sınülannda anne sevgisinin önemh oranda gehştiği ijd bilinmektedir. Sürekh olarak işbirliği
yaptıklanm gördüğümüz genç kuşlara ve memelilere gelince,
sempati -sevgi değü- onların işbirhğinde daha da büyük bir
gehşme gösterir. Evcil hayvanlar ve tutsak hayvanlar hak
kında arüatüan karşüıkh bağlüık ve merhametle ügili ger
çekten etküeyici olguları bir yana bıraktığımızda, özgür, vah
şi hayvanlar arasındaki merhamete işaret eden çok sayıda
örnekle karşüaşınz. Max Perty ve L. Büchner bu nitehkte
çok sayıda örnek vermiştir.^ı J.C. Wood’un, yaralı bir arka
daşım bulup taşıyan gehncikle ilgili hikâyesi haklı olarak
herkesçe bilinmektedir.^^ Kaptan Stansbury’nin Utah’a yap30. Haygard, Bush Life in Australia, s. 58.
31. Birkaç örnek verirsek; Yaralı bir porsuk aniden ortaya çıkan bir başka
porsuk tarafından taşınır; kör bir fare çiftini besleyen fareler görülmüştür
(Seelenleben der Thiere, s. 64 ve devamı). Brehm, bir ağacın kovuğunda ya
ralı bir kuzgunu besleyen iki kuzgunu bizzat görmüştür; yara birkaç hafta
lıktı (Hausfreund, 1874, 715; Liebe, Büchner, 203). Bay Biyth, iki ya da üç
kör arkadaşını besleyen kuzgunlar görmüştür, vs.
32. Man and Beast, s. 344.
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tığı yolculukta da benzer bir hikâye vardır (gözlemi Darwin
anlatır); kör bir peükanı, kırk beş kilometre mesafeden balık
getirerek besleyen, hem de iyi besleyen başka pelikanlar görmüştür.33 h .a . Weddell, Bolivya ve Peru yolculukları sırasın
da, birkaç kez, vikunya sürülerinin avcüar tarafından yakın
dan takip edildiklerinde en güçlü erkeklerin, sürünün güven
lik içinde geri çekilmesini sağlamak için geride kaldıklarını
görmüştür. Yarah arkadaşlara gösterilen merhamete gelin
ce, kâşif zoologlar bundan sürekli olarak söz ederler. Bu tür
olgular tamamen doğaldır. Merhamet sosyal yaşamın zorun
lu bir sonucudur. Fakat merhamet, genel olarak zekânın ve
duyarUığın oldukça yüksek bir düzeyinin de kanıtıdır. Bu,
daha yüksek ahlâki duygulara doğru geüşimin ilk adımıdır.
Aynı zamanda, sonraki evrimin de güçlü bir faktörüdür.
Önceki sayfalarda geliştirilen yaklaşımlar doğruysa, zo
runlu bir soruyla karşı karşıya kalırız: Bu olgular, Darwin,
Wallace ve öğrencilerinin ortaya koydukları haliyle, hayatta
kalma mücadelesi teorisiyle ne ölçüde ujruşmaktadır? Bu önemli soruya kısaca cevap vermek istiyorum. İlk olarak, tüm
organik doğaya uzanan bir hayatta kalma mücadelesi fikri
nin yüzydımızln en büyük genellemesi olduğundan kuşku du
yacak doğacı yoktur. Yaşam bir mücadeledir, ve bu mücade
lede en yetenekli olan hayatta kalır. Bu mücadele en ijd han
gi silahlarla sürdürülür? Bu mücadeleye en uygun süahlar
hangileridir? türünden soruların cevaplan, mücadelenin iki
farkh yanına verilen öneme bağlı olarak büyük ölçüde deği
şecektir: Biri, dolaysız olanı, tek tek canlılann beslenmesi ve
güvenliği için mücadeledir, diğeri ise Darwin’in “metaforik”
olarak adlandırdığı mücadeledir, yani çoğu zaman kolektif
olan, olumsuz koşullara karşı mücadele. Her bir türün içinde
beslenme için gerçek bir mücadelenin olduğunu kimse yad
sıyamaz -en azından beUi dönemlerde. Fakat sorun, mücade-

33. L.H. Morgan, The American Beaver, 1868, s. 272; İnsanın Türeyişi, Bö
lüm IV.
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lenin Darwin’in, hatta Wallace’ın kabul ettiği oranlarda olup
olmadığım ve bu mücadelenin hayvanlar âleminin evriminde
atfedilen rolü oynayıp oynamadığım bilmektir.
Darwin’in eserindeki fikir elbette her hajrvan grubunda
beslenme için, tek tek canlılann güvenliği için ve üreyebil
mek için devam eden gerçek bir rekabet fikridir. Büyük doğa
cı, genellikle envai çeşit hayvanla dolu öyle bölgelerden söz
eder ki, buralar daha fazla haj^am banndıramaz ve bu aşın
nüfustan çıkardığı sonuç, mücadelenin gerekliliğidir. Fakat
onun eserinde bu mücadelenin gerçek kanıtlarım aradığımız
da bizi ikna edecek kamt bulamadığımızı itiraf etmeliyiz.
“Hayatta kalma mücadelesi, aynı türden canlılar ve çeşitler
arasında cereyan ettiğinde daha serttir” başlıkh paragrafa
bakarsak, Danvin’in yazılannda görmeye ahşık olduğumuz
kanıt ve örnek bolluğunu orada bulamayız. Aym türden can
lılar arasındaki mücadele bu paragrafta hiçbir örnekle doğrulanmamaktadır: Bir aksiyom olarak kabul edilmiştir; ve
birbirine yakın akraba olan türler arasında mücadele ancak
beş örnekle kanıtlanmıştır, ki bunların en azından biri (iki
ardıçkuşu türüyle ilgili olam) şimdi kuşkulu gelmektedir.34

34. Bir kırlangıç türünün bir başka tür olan Kuzey Amerika kırlangıcının
azalmasına yol açtığı söylenmektedir; İskoçya’da iri ardıçkuşlannm son dö
nemdeki artışı ötücü ardıçkuşunun azalmasına neden oldu; Avrupa’da bozfare siyahfarenin yerini aldı; Rusya’da küçük hamamböceği büyük hemcin
sini her yerden kovdu; ve Avustralya’da başka yerden getirilmiş olan oğ;ul
arılar iğnesiz küçük anlan hızla yok etti. Evcil hayvanlarla ilgili iki diğer
vaka da önceki paragrafta beUrtilmiştir. Fakat, aynı olguları hatırlatan A.R.
Wallace Iskoçya ardıçkuşlan üzerine bir notta şunu belirtir: “Bununla bir
likte, Profesör A. Newton bu türlerin burada anlatıldığı biçimde birbirlerine
zarar vermediklerini bana anlattı.” (Darwinism, s. 34). Bozfarelere gelince,
hem karada hem denizde yaşama alışkanlıklanna bağlı olarak, genellikle bi
zim evlerimizin alt bölümlerinde (derin mahzenler, lağımlar, vs.), kanal ve
nehir kıyılarında bulunduklan bilinmektedir; çok kalabalık sürüler halinde
uzaklardan göç etmişlerdir. Siyahfare ise, tersine, bizim evlerimizin içinde
kalır, döşeme altlannda, ahırlarda ya da ambarlarda kalmayı tercih eder.
Böylelikle, insan tarafından yok edilmeye daha açıktır, bu nedenle siyahfa
renin insan tarafından değil de, bozfare tarafından yok edildiğini ya da aç bı
rakıldığını ileri süremeyiz.
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Fakat, bir türün sayısının azalmasının bir başka türün artı
şına ne ölçüde bağlı olduğunu belirlemek için daha fazla ay
rıntı aradığımızda, Darwin, alışılmış iyi niyetiyle bize şöyle
demektedir:
Doğada aşağı yukarı aynı alanı işgal eden akraba türler ara
sındaki rekabetin niçin şiddetli olduğunu belli belirsiz sezebili
riz: Fakat, bu amansız hayatta kalma mücadelesinde niçin bir
türün değil de diğerinin zafer kazandığını m uhtemelen, hiçbir
vesileyle kesin olarak söyleyemejriz.

Aynı olguları pek az değiştirilmiş bir başlık altında, “Ya
kın akraba olan hayvanlar ve bitkiler arasındaki hayatta
kalma mücadelesi genellikle en sert mücadeledir” şeklinde
aktaran Wallace’a gelince, yukarda belirtUen olgulara başka
bir görünüm veren şu saptamayı yapmaktadır (italikler bana
aittir):
Belirli durumlarda, kuşkusuz, iki tür arasında gerçek m ü
cadele vardır, en güçlü olan en zayıf olanı öldürür; fakat bu hiç
bir biçimde zorunlu değildir, öyle durumlar olabilir ki, fiziksel
olarak en zayıf tür, daha hızlı üreme gücüyle, iklim in değişken
liklerine gösterdiği büyük direnişle ya da ortak düşmanlardan
kaçabilm e yeteneğiyle zafer kazanabilir.

Bu tür durumlarda, rekabet olarak adlandırılan şey, ger
çek bir rekabet olmayabilir. Bir tür bir başka tür tarafından
yok edildiği ya da aç bırakıldığı için değil, diğer tür uyum sağ
lamayı bilirken kendisi yeni koşullara uyum sağlayamadığı
için yenik düşer. Burada da “hayatta kalma mücadelesi” dejdmi metaforik anlamda kullamimıştır, başka bir anlamı da
olamaz. Aynı türden canlılar arasındaki gerçek bir rekabete
gelince, bunun bir örneği bir kuraklık döneminde Güney Amerika sürü hayvanlarıyla ilgili olarak verilmiştir, bunlar
evcü hayvanlar olduğundan bu örneğin değeri azalmaktadır.
Benzer koşullarda bizonlar kavgadan kaçmak için göç etmek
tedir. Bitkiler arasındaki mücadele ne kadar sert olsa da -ki
bu fazlasıyla kanıtlanmıştır- yapabileceğimiz tek şey Wallace’ın saptamasını tekrarlamaktır; Wallace, “bitkilerin elin
den başka türlü yaşamak gelmez” demektedir, oysa ki hay66

... Karşılıklı Yardımlaşma
vanlann geniş bir yelpaze içerisinde kendi barınaklarını seç
me olanakları vardır. Dolayısıyla, şu soruyu yeniden sorarız:
Her bir hayvan türü içerisinde rekabet hangi noktaya kadar
gerçekten vardır? Bu sav neye dayanmaktadır?
Aynı saptamayı, Darwin’in sık sık behrttiği “ara türlerin
kökünün kazınması” fikrinden alınma bir argüman olan, her
bir türün içinde şiddetli bir rekabetten ve hayatta kalma mü
cadelesinden yana dolaylı argüman hakkında da yapmak ge
rekir. Komşu türler arasında ara biçimlerden oluşan sürekli
bir zincirin yokluğu karşısında hissettiği güçlüğün uzun süre
boyunca Darwin’in kafasını karıştırdığı ve bu güçlüğün çözü
münü ara türlerin yok oluşu varsayımında bulduğu bilinm e k t e d i r . 3 5 Bununla birhkte, Darwin ve Wallace’in bu konu
dan söz ettikleri çeşitli bölümler dikkath olarak okunduğun
da, “kökünün kazınması” terimini kelimenin gerçek anlamıy
la ele almamak gerektiği sonucuna varırız; Danvin’in “hayat
ta kalma mücadelesi” terimiyle ilgili olarak yaptığı saptama
“kökünün kazınması” kelimesine de uygulanabilir. Kehmesi
kelimesine değil, “metaforik anlamda” anlaşılmalıdır.
Belirh bir bölgenin daha fazla alamayacak kadar çok sayı
da hayvanla dolu olduğu varsayımından yola çıkarsak ve
dolayısıyla, tüm sakinler arasında yaşam araçlan için çetin
bir rekabetin meydana geldiği -her hayvanın, kendi günlük
besinini sağlamak için hemcinslerine karşı mücadele etmesi
gerektiği- varsayımından yola çıkarsak, bu durumda, elbette,
zafer kazanan yeni bir çeşidin ortaya çıkışı, birçok durumda
(her zaman olmasa da), yaşam araçlarına kendi paylanndan
daha çok sahiplenebilecek canhiann ortaya çıkması anlamı
na gehr; ve sonuç şu olur ki, bu canlılar, hem yeni dönüşüm-

35. Fakat, çok yakın akraba birçok tür aynı bölgede yaşadıklarında, bugün
kuşkusuz çok daha fazla ara biçim bulabileceğimiz ileri sürülebilir. ... Benim
teorime göre bu akraba türler ortak bir atadan gelmektedir; ve dönüşümle
rin akışı içerisinde, her biri kendi bölgesinin yaşam koşullarına uyum sağla
mıştır ve atası olan çeşidin ve geçmişi ile bugünü arasındaki tüm ara çeşitle
rin ayağını kaydırmış ve kökünü kazımıştır.” (Türlerin Kökeni, 6. baskı, s.
134 ve 137, 296 - “kökünün kazınması üzerine”: tüm paragraf.)
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lere uyum sağlayamayan atalarının, hem de bu dönüşümlere
aynı düzeyde uyum sağlayamamış ara çeşitlerin açlığı paha
sına zafer kazanırlar. Darwin’in başlangıçta yeni çeşitlerin
ortaya çıkışını bu şekilde sunmuş olması muhtemeldir; en
azından “kökünün kazınması” teriminin süc kullanımı bu iz
lenimi vermektedir. Fakat Darwin ve Wallace olayların bu
gidişinin mümkün olan tek gidiş olmadığını, hiç de gerekh
olmadığını fark edecek kadar da Doğa’yı iyi bilmektedûrler.
Behrh bir bölgenin fiziksel ve biyolojik koşullan, bir türün
işgal ettiği alanın genişhği ve bu türün tüm üyelerinin ahşkanhkları değişmeden kahyorsa; bu koşullarda yeni bir çeşi
din aniden ortaya çıkışı, gerçekten de, yeni çeşidin karakte
ristiği olan yeni niteliklerle yeterh düzeyde donanmamış olan tüm canhiann açlık çekerek yok olması ve kökünün ka
zınması anlamına gelebilir. Fakat koşullardaki bu çekişme,
bizim doğada hiç de görmediğimiz bh: şeydûr. Her tür sürekh
olarak kendi alanım genişletmeye yönelir; yeni yerlere doğru
göç kursıldır; ağır ağır ilerleyen salyangozda da kuraldır, hız
la uçan kuşta da; fiziksel koşullar her bir bölgede hiç durma
dan dönüşür; ve yeni hayvan çeşitleri, birçok durumda -belki
de çoğu durumda-, hemcinslerinin besinini kapmaya yarayan
yeni silahlann gehşimiyle değil -besin, yaşam için gerekli
yüzlerce çeşit koşuldan yalnızca biridir-, fakat, Wallace’in
“karakter farkhhklan” {Darwinism, s. 107) üzerine sevimli
bir paragrafta belirttiği gibi, yeni ahşkanhkların benimsen
mesiyle, yeni yerlere doğru yer değiştirmekle ve yeni besin
lere ahşmakla oluşur. Bu tür durumlarda kökünü kazıma ol
madığı gibi, rekabet de yoktur, çünkü yeni uyarlanma reka
beti azaltmıştır, eğer tabii önceden rekabet varsa. Bununla bir
likte, bir süre sonra, yeni koşullar için daha donanımlı olanın
hayatta kalması gibi basit bir nedenle, ara biçimler yok ola
caktır -atalann kökünün kazınması hipotezindeki kadar ke
sin olarak. Spencer’le birhkte, tüm Lamarck’cılarla ve Dar
win’in kendisiyle birlikte, ortamların türler üzerindeki dönüş
türücü etkisini kabul edersek, ara biçimlerin kökünün kazın
masını kabul etmenin pek de gerekli olmadığını ekleyebiliriz.
Göçlerin ve bunun sonucu olarak hayvan gruplannın tec
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ridinin, yeni çeşitlerin ve ardından yeni türlerin evrimi için
önemi Moritz Wagner tarafından belirtilmiş ve Darwin tara
fından da tamamen kabul edilmiştir. O zamandan beri yapı
lan araştırmalar bu olgunun önemini güçlendirmekle kalmış
tır; bu araştırmalar, bir türün işgal ettiği alanın genişliğinin
-Darwin bu alam haklı olarak yeni çeşitlerin ortaya çıkışının
önemh bir koşulu olarak kabul ediyordu-, söz konusu türün
bazı gruplanmn, dolayısıyla yerel jeolojik değişimlerin ya da
topografik engellerin tecridiyle nasıl birleşebileceğini göster
mişlerdir. Burada bu önemh sorunun tartışmasına girmek
imkânsızdır, fakat birkaç saptama bu farkh nedenlerin bile
şik eylemini açıklayabihr. BeUi bir hayvan türünden grupla
rın, çoğu zaman yeni bir besin türüne uyum sağladığı biUnmektedir. Örneğin, sincapgüler, karaçam ormanlannda ko
zalak kıthğı başgösterdiğinde, köknar ormanlanna taşınırlar
ve bu besin değişikliğinin onlar üzerinde iyi bilinen bazı fiz
yolojik etkileri vardır. Bu alışkanhk değişimi sürmezse, erte
si yü karaçam ormanlannda kozalaklar yine bollaşırsa, hiç
bir yeni sincapgü çeşidinin ortaya çıkmayacağı açıktır. Fakat
sincapgiUerin bulunduğu büyük alanın bir bölümünün fizik
sel koşuUarında bir değişim görülürse, örneğin, eğer üdim
jrumuşarsa ya da yerel bir kurakhk görülürse (karaçam or
manlarına kıyasla köknar ormanlannın artmasına yol aça
cak iki neden), eğer başka nedenler sincapgüleri kurak bölge
nin sımnnda kalmaya zorlarsa, bu durumda yeni bir çeşitle
karşüaşınz, yani sincapgüler arasında, kökünü kazıma adını
hak eden hiçbir şey olup bitmeden, yeni bir tür başlar. Koşul
lara daha iyi uyum sağlamış olan yeni çeşit sincapgülerin gi
derek daha çok sajadaki bir bölümü her yıl hayatta kahrken,
ara zincir halkalan, Malthusçu rakipler tarafından aç bırakümadan zaman içinde yok olacaktır. Orta Asya’nın geniş
alarüannda meydana gelen büyük değişimlerin ardından olup biten ve buzul döneminden bu yana bu bölgelerdeki tedri
ci kurakhğın sonucu olan şey tam da budur.
Bir başka örnek ele alahm. Jeologlar, bugünkü yabanatının {Equus Przeıvalski) pliyosen ve kuvaterner dönemler bo
yunca meydana gelen ağır evrimin ürünü olduğunu, fakat za
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man içerisinde atın atalannın yeryüzünün sınırlı bir alanına
hapsedilmediklerini kanıtladılar. Tersine, Eski ve Yeni Dünya’da birçok uzun göç yaşayan at, muhtemelen bir süre sonra
başlangıçta terk ettiği otlaklara geri döndü. 36 Sonuç olarak,
şu anda Asya’da bugünkü yabani at ile tersiyer dönem so
nundaki Asyah atalan arasındaki ara halkalan bulamasak
da, bu durum, tüm bu ara halkalann kökünün kazındığı an
lamına gelmez. Bu tür bir kökünü kazıma asla meydana gel
memiştir. Belki de atalan olan türler arasında istisnai Ölüm
ler bile olmamıştır: Ara tür ve çeşitlere mensup canhlar çok
sıradan bir şeküde ölmüşlerdir -çoğu zaman verimli otlaklann arasında, dolayısıyla onlann kahntılanna dünyanın her
yerinde rastlanır.
Kısacası, bu konuyu titizlikle incelersek ve Darwin’in yazdiklannı dikkatli olarak tekrar okursak, geçiş çeşitlerinden
söz ederken “kökünü kazıma” kelimesini kullanmak istediği
mizde bunu metaforik anlamda ele almak gerektiğini görü
rüz. “Rekabet”e gelince, bu terim de Darwin tarafından sü
rekli olarak, yaşam imkânlan için aynı türden gruplar ara
sında gerçek bir mücadele fikri vermekten çok, imgesel bir
anlamda, bir ifade biçimi olarak kullanılmaktadır (örneğin,
“kökünün kazınması üzerine” paragrafına bakınız). Ne olur
sa olsun, ara biçimlerin yokluğu bu rekabeti kanıtlayan bir
argüman değildir.
Gerçekte, yaşam imkânlan için her hayvan türü içinde
sürekli olarak amansız bir rekabetin meydana geldiğini des
tekleyecek temel argüman. Profesör Geddes’in deyişinden ya
rarlanırsam, Malthus’tan ödünç alınma “aritmetik argüman”
dır. Fakat bu argüman hiç de inandırıcı değildir. Güneydoğu
Rusya’daki bazı köyleri ele alabiliriz, buralann sakinleri be
sin açısından gerçek bir boUuk içinde yaşarlar, fakat hiçbir

36. Bu konuda özel bir inceleme yapmış olan Bayan Maria Pavlova’ya göre,
Asya’dan Afrika’ya göç etmişler, orada bir süre kalmışlar ve daha sonra As
ya’ya tekrar dönmüşlerdir. Bu ikili göç doğrulansa da doğrulanmasa da, bu
günkü atın atalarının eskiden Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da yaşamış ol
dukları tartışmasız biçimde doğrudur.
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sağlık örgütlenmeleri yoktur; ve son seksen jal içinde binde
altmışlık bir doğum oranına rağmen, nüfusun seksen yıl önce
neyse aynı kaldığına bakarsak, köylerde oturanlar arasında
müthiş bir hayatta kalma mücadelesi olduğu sonucunu çıkarabüiriz. Bununla birlikte, hakikat şudur ki, yüdan yıla nü
fusun değişmeden kalmasının nedeni, yeni doğan bebeklerin
üçte birinin altı aylık olmadan ölmeleri, yansının dört yıl için
de ölmesi ve yüz çocuktan yalmzca on yedi ya da on sekizinin
yirmi yaşına erişmesidir. Yeni doğanlar, rekabet edebilecek
çağa gelmeden ölmekteydiler. İnsanlarda durum böyleyken
hayvanlann durumunun daha da elverişsiz olduğu açıktır.
Kuşlar âleminde yumurtalar korkunç oranlarda tahrip ol
maktadır; öyle ki yumurtalar yaz başlangıcında birçok türün
ana besin kaynağıdır; peki ya Amerika’da ve Asya’da milyon
larca yuvayı tahrip eden fırtınalara, su baskınlarına ya da
genç memelüeri kitle halinde öldüren ani ısı değişikliklerine
ne demeli? Her fırtına, her su baskını, kuş joıvalarına farele
rin yaptığı her ziyaret, her ısı değişikliği, teoride çok korkunç
gözüken bu rakipleri yok eder.
Amerika’da atlann ve sürü hayvanlarının, Yeni Zelanda’
da adatavşanlannın ve domuzların, hatta Avrupa’dan (orada
büj^meleri rekabet nedeniyle değil, insan tarafından sınır
landırılmıştır) getirilen vahşi hayvanlann bu son derece hızh
çoğalması olgusuna gelince, aşın nüfus artışını kamtlamak
için öne sürülen bu olgulara gelince, bunlar bizce daha ziyade
bu teoriye karşıt gözükmektedir. Amerika’da atlar ve sürü
hayvanlan bu kadar hızlı çoğalabilmişse eğer, bu yalnızca
şunu kanıtlar: eskiden Yeni Dünya’da bulunan çok sajnda bi
zona ve diğer gevişgetiren canlıya rağmen, otçul nüfus de
mek ki hâlâ çayırların besleyebileceğinden çok daha az sayı
daydı. Milyonlarca yeni doğan canlı bol bol besin bulabilmiş
se eğer, bundan çıkaracağımız sonuç, AvrupalIların otçullan
büjrük miktarda değil, çok az miktarda bulmuş olduklandır.
Ve, hayvan nüfusundaki eksikliğin -bu kuralı bozabüecek
çok az sajada geçici istisnayla birlikte- tüm dünya için doğal
bir durum olduğuna inanmamız için haklı nedenlerimiz var
dır. Gerçekten de, belirh bir bölgedeki hayvan sayısı, bu böl
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genin sağlayabileceği besin miktarının büjrüklüğüyle değil,
tersine, en kötü geçen yülann ürünüyle belirlenir. Yalnızca
bu nedenle büe, rekabet normal bir koşul olamaz; fakat hay
van nüfusunu bu düzeyin büe altına indirmek için başka
nedenler devreye girer. Tüm kış boyunca Transbaykalya step
lerinde otlayan atlan ve sürü hayvanlarını incelersek, kış so
nunda onlan çok zayıf ve tükenmiş buluruz. Bununla birlik
te, hepsi için yeterince besin olmadığından değü -ince bir kar
tabakasıyla örtülü ot her yerde çok boldur- kar altındaki ota
erişme güçlüğünden dolayı bitkin düşmüşlerdir ve bu güçlük
tüm atlar için geçerhdir. Aynca, ilkbahar başında çok sık
buzlanma görülür ve bu günler art arda gelirse atlar giderek
daha çok bitkin düşer. Sonra bir kar fırtınası gehr, zaten
zajnf düşmüş hayvanlan günlerce besinsiz bırakır, bu du
rumda da büyük miktarda hayvan ölür. İlkbahardaki kayıp
lar öyle çoktur ki, eğer mevsim her zamankinden biraz daha
sert geçerse, bu kayıpleu- yeni doğanlarla da telafi edüemez,
tüm atlar bitkin durumda olduğundan genç taylar da zayıf
doğarlar. Böylece atlann ve sürü hayvanlanmn sayısı besin
miktanna bağh olsa büe, beklenen rakamın her zaman için
altında kahr. Her yü, beş ya da on mish daha çok hayvan için
besin olmasına rağmen, sayüan çok yavaş artar. Fakat, bir
Buryat, ne kadar az olsa da, stepte yedek bir kuru ot deposu
yaparsa eğer, ve don olan günlerde ya da karın çok bol yağ
dığı günlerde hayvanlara ot sağlarsa, sürülerinin çoğaldığım
hemen fark eder. Asya ve Amerika’daki serbest yaşayan he
men hemen tüm otçuUar ve birçok kemirgen benzer koşullar
da olduğundan, bunlann sayılannın rekabet nedeniyle sınır
lanmadığım, yüın hiçbir döneminde besin için birbirleriyle
mücadele etmek zorunda kalmadıklanm ve eğer aşırı çoğalamıyorlarsa bunun nedeninin rekabet değü, üdim olduğunu
kesin olarak söyleyebiliriz.
Aşın çoğalma karşısındaki doğal engellerin önemi ve bu
engeüerin yaşamsal rekabet hipotezini çürütme tarzı, bizce,
asla yeterince dikkate alınmamıştır. Engeller ya da bazı engeüer behrtümiştir, fakat bunlann etküeri ender olarak aynntüı biçimde incelenmiştir. Bununla birlikte rekabetin so72
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nuçlanyla doğal azalmanın sonuçlannı karşüaştmrsak, ikincüerin çok daha önemli olduğunu anlarız. Örneğin Bay Ba
tes, kanath karıncaların göçleri sırasında korkunç oranlarda
yok olduklannı belirtir. Bir fırtına esnasında nehre sürük
lenmiş olan ölü ya da yan ölü ateşkarıncaları (Myrmica soevissima) bedenleri “bir ya da iki parmak kahnhkta bir şerit
hahnde yığümışlardı, bu şerit kıja bojoınca aralıksız kilomet
relerce uzanıyordu.”3'' Böylece sayısız kannca sürüsü, şu an
beslediğinden yüzlerce misli daha fazla besleyebüecek olan
zengin bir doğanın ortasında yok olup gitmiştir. Ormanlanmızdaki zararh hayvanlar üzerine çok üginç bir kitap yazmış
olan bir Alman ormancı. Dr. Altum, doğal engeUerin devasa
önemim gösteren birçok olguyu ele alır. Çam ipekböceklerinin {Bombyx pim) göçü sırasında bir dizi firtına, soğuk ve
nemü hava nedeniyle inamimaz sayıda ipekböceğinin imha
olduğunu ve 1871 ükbaharında tüm ipekböceklerinin aniden
yok olduğunu, muhtemelen art arda gelen soğuk gecelerde
öldüklerini söyler. 3* Böceklerle ügih çok sajada başka örnek
de verüebüir. Dr. Altum, çam ipekböceklerine düşman kuş
lan ve tilküerin yok ettiği devasa miktarlardaki kelebek jaımurtalannı da belirtir; fakat bu ipekböceklerini periyodik
olarak enfekte eden parazit mantarlann, herhangi bir kuş
tan çok daha korkunç olduklannı da ekler, çünkü bu man
tarlar ipekböceklerini aym anda çok geniş alanlarda yok et
mektedirler. Bazı fare çeşitlerine gelince {Mus syivaticus, Ar
vicola arvalis ve Arvicola agretis), aym yazar onların düş
manlarının uzun bir listesini vermekte ve şunu da eklemek
tedir: “Bununla birhkte, farelerin en müthiş düşmanlan baş
ka hayvanlar değü, hemen hemen her yıl olduğu gibi, ani
iklim değişiklikleridir.” Don ve sıcak havanın art arda gehşi
onlan büyük miktarlarda yok eder; “ani bir ısı değişikliği
binlerce fareyi bire kadar kırabihr.” Diğer yandan, sıcak bir
kış ya da yavaş yavaş gelen bir kış, tüm düşmanlara rağmen
37. The Naturalist on the River Amazons, II, 85, 95.
38. Dr. B. Altum, Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel (Ber
lin, 1889), s. 207 ve devamı.
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onların tehdit edici oranlarda çoğalmasına yol açabilir; 1876
ve 1877 yıllarındaki durum buydu;39 dolayısıyla, rekabet, fa
reler örneğinde, ısıyla karşılaştmldığında pek az önemh bir
faktördür. Benzer durumlar sincaplarda da gözlenmiştir.
Kuşlara gehnce, ani iklim değişikliklerinden nasıl etki
lendikleri bihnmektedir. Geç kar fırtınaları İngihz fundalık
larında olduğu kadar Sibirya’da da kuşlar açısından yıkıcı
dır; Dixon çok ağır geçen istisnai bazı kışlarda kırmızı çahhorozlanmn çok sıkıntı çekip, fundalıkları büjrük sürüler hahn
de terk ettiklerini görmüştür; “Bu durum Sheffield sokakla
rında dahi gözlenebüir. Arahksız yağmurlar da onlar için bir
o kadar ölümcüldür.” diye ekler.
Diğer yandan, birçok hayvan türünü sürekh olarak etkile
yen bulaşıcı hastahklar öyle yıkımlara yol açar ki, en hızlı
üreyen hayvanlarda bile kayıplar kimi zaman yıUarca telafi
edilemez. Örneğin, yaklaşık altmış yıl önce, güneydoğu Rus
ya’da Sarepta bölgesinde, bir salgımn ardından tarla sincap
lan aniden yok oldu ve uzun süre boyunca bölgede hiç tarlasincabı görülmedi. Geçmişteki kadar kalabahk olmaları için
yülar geçmesi g e r e k t i . ^ o
Tümü de rekabete verilen önemi azaltmaya yönelik çok
sayıda benzer olgu gösterilebilir.^ı Kuşkusuz, Darwin’in şu
sözleriyle karşıhk vermek yine de mümkündür: her organik
varhk, “yaşamının hangi evresinde olursa olsun, yılın hangi
mevsiminde olursa olsun, her kuşakta ya da aralıkh olarak,
yaşamı için mücadele etmek ve büj^k kajaplara maruz kal
mak zorundadır,” ve hayatta kalma mücadelesinin sert oldu
ğu bu dönemlerde en donanımh olanlar hayatta kalır. Fakat
hayvanlar âleminin evrimi özelhkle, hatta esas olarak, en donanımh olanlann felaket dönemlerinde hayatta kalmasına
dayanıyorsa; eğer doğal ayıklama, kendi eylemi içinde, istis-

39. Dr. B. Altum, age, s. 13 ve 187.
40. A. Becker, Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou içinde, 1889,
s. 625.
41. Bkz. Ek V.
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nai kuraklık dönemleriyle, ani ısı değişiklikleriyle ya da su
baskınlanyla sımrhysa, geriye dönüş hayvanlar âleminde
kural olurdu. Açlıktan ya da şiddetli bir kolera salgımndan,
çiçek hastalığından ya da difteriden sonra hayatta kalanlar,
uygar olmayan ülkelerde gördüğümüz gibi, ne en güçlü olan
lardır, ne en sağhkh ne de en zeki olanlar. Hiçbir ilerleme ha
yatta kalan kişileri temel almaz; hayatta kalan herkes bu de
neyimden genelhkle zayıf bir sağlıkla çıktığından bu iyice
imkânsızdır; örneğin, belirttiğimiz Transbaykalya atları ya
da kutup kâşifleri veyahut aylarca yarım tayınla yaşadıktan
sonra bu sınavdan sağlığı zarar görmüş olarak çıkan, ardın
dan tamamen anormal bir ölüm oranı gösteren bir kaledeki
askerler ilerlemenin dayanağı olamaz. Felaket dönemleri bo
yunca doğal ayıldamanın yapabileceği tek şey, en büyük di
renç gösteren kişilerin her türden yoksunluk durumunda var
olanla yetinebilmesini sağlamak olabilir. Sibirya atlarımn ve
sürü hayvanlannın durumu böyledir. Onlar dirençlidir; ge
rektiğinde kutuplardaki kayın ağacıyla bile beslenebilirler;
soğuğa ve açhğa dirençlidirler. Fakat bir Sibirya atı Avrupa’
daki bir atın kolayhkla taşıyabileceği bir yükün ancak yarısı
nı taşıyabüir; bir Sibirya ineği Jersey ineğinin verdiği sütün
yarısını büe vermez, uygarlaşmamış ülkelerin yerlileri de Av
rupalIlarla karşılaştınlamaz. Yerliler açhğa ve soğuğa daha
iyi katlanırlar, fakat fiziksel güçleri iyi beslenmiş bir Avrupahnınkinin çok altındadır ve entelektüel gelişmeleri umutsuzcasına yavaştır. Çernişevski’nin Darwinizm'üzerine
yaptığı mükemmel incelemede gayet iyi belirttiği gibi “kötü
lük iyilik yaratamaz”.^^
Neyse ki, rekabet ne hayvanlar âleminde ne de insanlıkta
bir kuraldır. Hayvanlarda istisnai dönemlerle sımrhdır ve
doğal ayıklama işlemek için daha iyi fırsatlar bulur. Karşılık
lı yardımlaşma ve birbirine destek olma sayesinde rekabetin
ortadan kaldırılması yoluyla daha iyi koşullar yaratümış42. Russkaya Mysi, Eylül 1888: “Hayatta kalma mücadelesinin iyiliği teorisi,
botanik, zooloji ve insan yaşamı üzerine çeşitli kitaplara önsöz”, yazan Yaşlı
Bir Dönüşümcü.
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tır.43 Büj^k yaşam mücadelesinde -yaşamın, en az enerji kay
bıyla en eksiksiz ve en yoğun olması için- doğal ayıklama her
zaman rekabeti mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çahşır. Karıncalar, gruplar ve sürüler halinde bir araya gelir;
yiyecek biriktirir, kendi sürülerini yetiştirirler, böylece reka
beti ortadan kaldırırlar; ve doğal ajaklama kanncalar arasın
da rekabeti kaçınılmaz olarak tehlikeli sonuçlanyla birlikte,
en iyi şekilde ortadan kaldırmayı bilen türleri seçer. Kuşla
nn çoğu kış geldiğinde ağır ağır güneye doğru çekilirler ya da
kalabahk topluluklar halinde bir araya gelirler ve uzun yol
culuklara girişirler -böylece rekabeti ortadan kaldırırlar. Bir
çok kemirgen rekabetin başladığı dönemde uyur; başka ke
mirgenler ise kış için yiyecek toplar ve çahşmalan için gerekU korunmayı sağlamak amacıyla büyük köyler halinde bir
araya gelirler. Ren gejdği iç bölgelerdeki likenler çok kuru ol
duğunda denize doğru göç eder. Bizonlar bol besin bulabil
mek için dev kıtalan geçerler. Kunduzlar, bir nehir üzerinde
ki sayılan arttığmda iki bölüme aynhr ve birbirlerinden uzak
laşırlar: yaşlılar nehirden aşağıya inerken gençler nehir yu
kan çıkarlar -böylece rekabeti önlerler. Hayvanlar ujoımadıklan, göç etmedikleri, yiyecek toplayamadıktan, kendileri
ni besleyecek şeyleri de yetiştiremedikleri -kanncalann bitki
bitlerini yetiştirmesi gibi- dönemlerde Wallace’in hoş bir şe
kilde tasvir ettiği {Darwinism, Bölüm V.) baştankaralar gibi
yaparlar: yeni besin türlerine başvururlar ve böylece reka
beti önlerler.44
“Rekabet yok! Rekabet türe her zaman zarar verir, bun
dan kaçınmamn sayısız yolu vardır!” Doğamn eğilim.i bu yön
dedir, her zaman tam anlamıyla gerçekleşmese de, mevcut
eğilim hep budur. Çahmn, ormanın, okyanusun bize söyledi
ği parola budur. “Birleşin! Karşüıkh yardımlaşın! Herkese ve
43. “Doğal ayıklamanın en sık rastlanan işleyiş tarzlanndan biri, belirli bir
türün bazı üyelerinin biraz farklı bir yaşam tarzına uyarlanmasıdır, bu
uyarlanma onlann doğada yeni bir yer işgal etmesini mümkün kılar” (Tür
lerin Kökeni, s. 145) -başka deyişle, rekabeti ortadan kaldırır.
44. Bkz. Ek VI.
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her birinize en büyük güvenhği; fiziki, entelektüel ve ahlâki
bakımdan varoluşun ve ilerlemenin en ijri garantisini sunan
en emin yol budur.” İşte doğa bize bunu öğretir; kendi sı
nıflan içinde en üstün konuma erişmiş haj^anlann yaptıkla
rı da budur. İnsanın -en ilkel insamn- yaptığı da budur; in
san toplumlarında karşılıkh yardımlaşmaya ayrümış ileriki
bölümlerde göreceğimiz gibi, insan şu anki konumuna bu sa
yede erişebilmiştir.
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-Herkesin herkese karşı sözümona savaşı. -İnsan toplumlarının kabile kökeni. -Ayrı ailenin geç ortaya çıkı
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dığı vahşi yaşamın özellikleri. -Dayaklarda adalet kav
ramı. -Ortak hukuk.

Hajrvanlar âleminin evriminde karşılıklı yardımlaşmanın
ve birbirine destek olmanın oynadığı önemli rol, önceki bö
lümlerde kısaca analiz edildi. Şimdi, aynı etkenlerin insanlı
ğın evriminde oynadıkları role göz atmak gerekiyor. Üyeleri
ayrı ayn yaşayan hayvan türlerinin ne kadar az olduğunu,
karşılıkh savunma için olsun, avlanmak ya da yiyecek topla
mak için olsun veya yavrularım yetiştirmek, hatta yalnızca
ortak yaşamın zevklerinden yararlanmak için olsun, topluluk
haünde yaşayanlann ne kadar çok olduğunu gördük. Farklı
hayvan sınıflan arasında ya da farklı türler arasında, hatta
aynı türün çeşitli sürüleri arasında savaş olsa bile, sürü ya
da tür içinde banşın ve karşılıklı yardımın kural olduğunu
da gördük; ve nasü bir araya geleceklerini ve rekabeti orta
dan kaldıracaklannı en iyi bilen türlerin, hayatta kalma ve
sonraki tedrici gelişme imkânına en fazla sahip olanlar ol
duklarım gördük. Sosyal olmayan türler yok olup giderken,
diğerleri gelişir.
Bu kadar genel bir kurala insanlar istisna oluştursaydı,
yani ortaya çıktığında silahsız bir yaratık olan insan, güven78
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hği ve ilerlemeyi, diğer hayvanlar gibi karşüıkh yardımlaş
mada değü, türün çıkarlannı dikkate almadan, şahsi çıkarlan için dizginsiz bir rekabette bulmuş olsaydı, bu, bizim do
ğa hakkında büdiğimiz her şeyin zıddı olurdu. Doğada birlik
fikrine yatkın bir insan için böyle bir önerme asla savunula
maz. Yine de, ne kadar kanıttan yoksun ve felsefi olmaktan
uzak olsa da, bu fikrin yandaşları hep olmuştur. İnsanlığı ka
ramsar bir bakış açısıyla değerlendiren yazarlar hep var ol
muştur. Onlar insanlığı, kendi yaşam sımrlan içerisinde, ol
dukça yüzeysel tanıyorlardı; onlann tarüı hakkında bildiği
şey, her zaman savaşlan, acımasızhğı, baskıja dikkate alan,
başka hiçbir şeyi önemsemeyen tarih yazıcılarının söyledik
leridir: insanlığın, birbiriyle dövüşmeye her zaman hazır ve
ancak herhangi bir otoritenin müdahalesiyle dövüşmesi engeüenebilen, karar verme yetisinden yoksun canlüar yığının
dan başka bir şey olmadığı sonucunu çıkanyorlardı.
Hobbes’un tavrı da buydu; oysa ki on sekizinci yüzjaldaki
ardıllarından bazüarı, insanhğın, yaşamının hiçbir evresin
de, en ilkel halinde büe, sürekli bir savaş durumunda yaşa
madığını, insanlığın “doğal hal”deyken bile toplumsal oldu
ğunu, insanhğı ilk tarihsel dönemlerdeki dehşete yöneltmiş
olan şeyin insanın doğal kötü eğilimleri değil, daha ziyade,
cehaleti olduğunu kamtlamaya çabalamışlarsa da, Hobbes
okulu, tersine, bu sözümona “doğal hal”in, hayvansı yaşamlannın sıradan kaprisiyle karmakanşık bir şekilde tesadüfi
olarak bir araya gelmiş bireyler arasında sürekli bir savaş
tan başka bir şey olmadığını üeri sürüyordu. Hobbes’tan bu
yana bilimin ilerleme kaydettiği ve bu konu üzerinde fikir
yürütmek için Hobbes’un ve Rousseau’nun spekülasyonların
dan daha kesin temellere sahip olduğumuz bir gerçektir. Fakat buna rağmen, Hobbes’un felsefesinin hâlâ çok sayıda
hayranı vardır; son olarak da, Darwin’in temel fikirleri yeri
ne terminolojisini kullanarak, Hobbes’un ilkel insan üzerine
görüşlerini destekleyen argümanlan Darwin’den çekip çıka
ran ve böylece bu görüşlere bilimsel bir görünüm vermeyi
başaran yazarlar okuluyla karşı karşıyayız. Bilindiği gibi bu
okulun başını Huxley çekti ve 1888’de yazdığı bir makalede
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ilkel insanları, her türlü etik kavrayıştan yoksun, hayatta
kalma mücadelesini en vahşi ucuna kadar götüren, “sürekli
serbestçe mücadele eden” aslan ya da kaplan türleri gibi gös
terdi. Onun sözlerinden alıntı yaparsak: “Ailenin sımrh ye
geçici bağlan dışında, Hobbes’un sözünü ettiği her bir kişinin
herkese karşı mücadelesi yaşamın normal haliydi.”i
Hobbes’un ve on sekizinci yüzyü fdozoflanmn temel hatasımn, insanhğın, bir anlamda büyük etoburlann “sınırh ve
geçici” aüelerine benzer tek tek yaşayan küçük aüeler biç^
minde başladığını varsaymak olduğu birçok kez behrtüdi;
durumun böyle olmadığı bugün su götürmez biçimde bilin
mektedir. Elbette, ük insan varhklanmn yaşam tarzıyla ügili doğrudan tamkhklara sahip değihz. İnsamn ük olarak h^n"
gi dönemde ortaya çıktığı üzerinde büe karar kümış değüiz;
günümüzde jeologlar ük insamn izini, üçüncü zamamn (ter
siyer) bir devresi olan pliyosen dönemde, hatta miyosende
görme eğüimindedirler. Fakat, bu çok uzak eski dönemlere uzanacak kadar aydınlatıcı bazı bilgilere ulaşmamıza imkân
tanıyacak dolayh yöntemlere sahibiz. İlkel halkların toplum
sal kurumlanmn titizlikle incelenmesi son kırk yü içinde yapüdı ve bugünkü kurumlan içinde, uzun süre önce kaybol
muş, jdne de önceki VEirhklanmn tartışmasız izlerini bırak
mış olan çok daha eski kurumlann izleri ortaya çıkanldı. Bachofen’in, Mac Lennan’m, Morgan’ın, Edward Tylor’un, Maine’
in, Post’un, Kovalevski’nin, Lubbock’un ve daha birçoklanmn
çahşmalanyla insan kurumlanmn embriyolojisi üzerine bir
büim gehşti. Ve bu büim, insanlığın tek tek ayrümış küçük
aileler biçiminde başlamadığını kesin olarak ortaya koydu.
Aüe, ilkel bir örgütlenme biçimi olmaktan çok uzaktır, in
san evriminin çok geç bir ürünüdür. İnsanın paleo-etnolojisinde ne kadar gerilere gidersek gideüm, en yüksek memeülerinkine benzer topluluklar halinde, kabüeler halinde ya
şayan insanlarla karşüaşmz; ve bu toplulukların gens ya da
klan örgütlenmesine varması için son derece yavaş ve uzun
bir evrim gerekti; ve ister pohgam olsun ister monogam, aüel.Nineteenth Century, Şubat 1888, s. 165.
80

... Karşılıklı Yardımlaşma
nin ük çekirdeklerinin ortaya çıkabümesi için de bu gens ya
da klan örgütlenmesinin çok uzun bir evrim yaşaması gerek
ti. Dolayısıyla, insanhğın en uzak atalarında örgütlenmenin
ükel biçimi topluluk, sürü ve kabüeydi -aüe değü. Uzun emek
isteyen araştırmalar sonucu etnolojinin vardığı nokta budur.
Ve bu noktada da, bir zooloğun öngörebüdiği şeye varmıştır.
Yüksek memelüerin hiçbiri -birkaç etobur ve gerilemeleri
kuşku bu-akmayan bazı maymun türleri (orangutanlar ve go
riller) hariç- ormanlarda tek başlanna dolaşan küçük aüeler
halinde yaşamaz. Geri kalan tümü topluluk hahnde yaşar.
Zaten Darwin, tek başlanna yaşayan maymunların asla in
sana dönüşemeyeceğini gayet iyi kavramıştı; insanın, goril
gibi güçlü fakat sosyal olmayan bir türden değü, şempanze
gibi önemli ölçüde zayıf fakat toplumsal bir türden geldiğini
kabul etmişti.2 Zooloji ve paleo-etnoloji, aüenin değü, sürü
nün toplumsal yaşamın ük biçimi olduğu konusunda hemfi
kirdir. İlk insan toplulukları, en üst düzey hayvanların yaşa
mının özünü oluşturan bu topluluklann sonraki geüşimidir
yalmzca.3
Şimdi, tartışmasız gerçekliğe dayanırsak, buzul dönemine
ya da buzul-sonrası dönemin başlangıcına tarihlenen insanın
ük izlerinin, insamn daha o dönemde sürüler halinde yaşa
dığım açıkça kamtladığını görürüz. Taş aletler, taş çağının
çok eski evrelerine ya da daha da eski olduğuna inanüan bir
2. İnsanın Türeyişi, II. Bölüm sonu, 2. baskı, s. 63-64.
3. insanla ilgili yukarda belirtilen teorilere tamamen katılan bazı antro
pologlar, kimi zaman, maymunların, “güçlü ve kıskanç bir erkeğin” yöneti
minde, poligam aileler halinde yaşadıklarım kabul ederler. Bu savın inandına gözlemlere ne ölçüde dayandığını bilmiyorum. Fakat, kimi zaman gön
derme yapılan Brehm’in La vie des animaux adlı eserindeki bir bölüm, bu
anlamda pek inandırıcı kabul edilemez. Burada maymunları genel olarak
tarif etmektedir; fakat, ayrı ayn türlere ilişkin daha ayrıntıh tarifleri bunu
doğrulamamakta ya da yalanlamaktadır. Uzunkuyruklu maymunlarla ilgili
olarak bile, Brehm, “hemen hemen her zaman sürüler halinde, çok ender
olarak da aile halinde yaşıyorlardı” demektedir (Fransızca baskı, s. 59). Di
ğer türlere gelince, her zaman çok sayıda erkeğin olduğu sürülerini oluştu
ran tek tek üyelerin çok sayıda olması poligamik aileyi daha da kuşkulu kıl
maktadır. Daha geniş gözlemler elbette gereklidir.
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döneme tarihlenseler bile, çok ender olarak karşımıza tek tek
çıkmaktadır; tersine, çakmaktaşından bir aletin keşfedildiği
her yerde başkalarına da rastlanacağı kesindir, hem de çoğu
zaman bunlara çok büyük miktarlarda rastlanır, insanlar,
mağaralarda ya da kayalık barınakların altında yaşadıkları,
ancak çakmaktaşından, o da en kaba türden baltalar imal et
meyi başardıkları dönemde büe topluluk halinde yaşamanın
avantajlarım çoktan biliyorlardı. Dordogne ırmağı kollarının
oluşturduğu vadilerde, kayaların yüzeyi bazı bölgelerde, paleohtik insarüann oturdukları mağaralarla tamamen kaphdır.4 Kimi zaman, eskiden oturulmuş bu mağaralar kat kat
tır ve bunlar elbette etoburların inlerinden çok kırlangıçların
yuva kolonüerini hatırlatır. Bu mağaralarda bulunan çak
maktaşından aletlere gelince, Lubbock’un sözleriyle ifade edersem, “bunlann sayısız olduğunu söylemek abartı olmaz”.
Diğer paleohtik merkezler için de aym şey doğrudur. Lartet’in keşiflerine göre, Fransa’nın güneyindeki Aurignac böl
gesinde tüm kabüe ölü gömme yemeklerinde yer ahyordu.
Demek ki, insarüar topluluk halinde yaşıyorlardı ve kabileler
hahnde kült daha bu çok eski zamanlarda başlamıştı.
Taş çağımn daha yakın olan ikinci bölümü bu olguyu da
ha iyi kanıtlar. Bu evrede neolitik insanın izlerine büyük
miktarda rastlanmıştır, öyle ki onun yaşama tarzını birçok
açıdan yeniden tasarlayabiliriz. Buzul döneminin (kutup böl
gelerinden Fransa’nın ortalanna, orta Almanya’ya ve orta
Rusya’ya kadar uzanan ve Amerika kıtasında, Kanada’yı ve
şu anki Amerika Birleşik Devletleri’nin önemh bölümünü
kapsayan) büyük içbuzulu erimeye başladığında, bundan kur
tulan yüzeyler önce bataklık ve su birüdntüeriyle ve daha
sonra da çok sayıda gölle kaplandı, s Göller tüm vadi çökün
tülerini dolduruyordu, sonra, bu sular kalıcı kanaUar açıyor
ve üeriki bir dönemde nehir hahni alıyordu. Avrupa’da, Asya’
4. Lubbock, Prehistoric Tirnes, 5. baskı, 1890.
5. Buz tabakasının bu genişliği, özellikle buz çağını incelemiş olan jeologlann çoğu tarafından günümüzde kabul edilmektedir. Rus Jeoloji Enstitüsü
Rusya’yla ilgili olarak bu görüşü benimsemiştir, Alman uzmanların çoğu da
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da, Amerika’da, kehmenin gerçek anlamıyla sayısız göl kıyısı
keşfettiğimiz bu dönemde -ki bu dönemin gerçek adı “gölcül
evre” olmalıdır- neolitik insanın izlerine rastlamaktayız. Bu
izler öyle çoktur ki, bu dönemin nisbi nüfus yoğunluğu karşı
sında ancak şaşrrabihriz. Neolitik insanın “merkezleri”, şim
di eski göUerin kıyılan olan alanlarda birbirlerine çok yakın
olarak yer alır. Ve bu merkezlerin her birinde öyle çok taş
alet bulunmuştur ki, bu bölgelerde yüzyıllar boyunca oldukça
kalabalık kabilelerin oturduğu kesindir. Çok sayıda işçinin
bir araya geldiğine kanıt olan, çakmaktaşı aletlerin gerçek atölyeleri arkeologlar tarafından bulunmuştur.
Bazı çanak çömleklerin kuUanımıyla karakterize edilen
daha üeri bir dönemin izleri Danimarka’nın deniz kabuğu
birikintileri içinde bulunmaktadır. Büindiği gibi, bu yığınlar
iki, üç metre kahnhğında, otuz, elli metre arası genişlikte ve
üç jrüz metre ya da daha fazla uzunluktadır ve bunlara kıyı
nın bazı kesimlerinde öyle sık rastlanır ki, doğal ürün olarak
kabıü edilmişlerdir. Bununla birlikte, “aralannda, insana şu
ya da bu biçimde hizmet etmemiş hiçbir şey yoktur” ve bu yı
ğınlar insan endüstrisinin ürünleriyle öylesine doludur ki
Lubbock, Milgaard’da kaldığı iki gün içerisinde buradan 191
parça taş alet ve dört çömlek parçası çıkarmıştır.® Bu deniz
kabuğu birikintisinin kalınlığı ve yaygınlığı, yüzlerce küçük
kabilenin kuşaklar bojmnca Danimarka kıyılarında yaşadığı
nı kanıtlamaktadır ve bunlar, günümüzde de bu deniz kabu
ğu yığınlarını biriktiren Ateş Adası kabileleri kadar banşçıl
bir şekilde birlikte yaşamışlardır.’'
Almanya’yla ilgili kısmını kabul etmektedirler. Fransız jeologlar da buzul
depolarını daha dikkatli incelediklerinde, Fransa’nın merkez yaylasının ne
redeyse tümünün buzla kaplı olduğunu saptayacaklardır.
6. Prehistoric Times, s. 232 ve 242.
7. Bay Lewis Abbot’nun keşfettiği, Hasting’deki bir kaya oyuğunda bulunan
neohtik bir yerleşimin önüne yığılmış mutfak döküntüleri de aynı kategoriye
aittir. Bunlar şu açıdan da kayda değerdir ki, aralannda bir savaş silahı ola
rak kabul edilebilecek hiçbir çakmaktaşı bulunmamıştır. [Bu dipnot, Fran
sızca ve İspanyolca baskılarda, ufak değişikliklerle yer almaktadır, İngilizce
baskıda yoktur; ç.n.]
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Uygarlığın daha ileri bir evresini temsil eden İsviçre göl
yerleşimlerine gelince, bunlar, toplul\ık hahnde yaşamaya ve
çahşmaya dair daha çok kamt sunarlar. Taş çağı döneminde
büe İsviçre göl kıyılanmn köylerle dolu olduğu bihnmektedir; bunlann her biri bir platform üzerinde inşa edilmiş bir
çok kulübeden oluşuyordu, bu platform da gölün dibine çakıl
mış çok sayıda destek sayesinde duruyordu. Leman Gkilü kıyılannda, çoğunluğu taş çağına tarihli, otuz dört köy bulun
muştu, Konstanz Gölü’nde otuz iki, Neuchâtel Gölü’nde kırk
altı köy bulunmuştu ve bu köylerin her biri ailenin değü, ka
bilenin ortak olarak gerçekleştirdiği devasa çahşmamn var
lığını k a n ıtla r niteliktedir. Göl yerleşimi insanlanmn yaşamımn savaşlardan önemh ölçüde muaf olduğu önceden gözlem
lenmişti. Günümüzde hâlâ deniz kıyısı boyunca kazık temel
ler üzerine inşa edilmiş benzer köylerde yaşayan ükel halk
lar hakkında bildiklerimize göre de muhtemelen böyleydi.
Bu kısa bakıştan büe anlaşümaktadır ki, ükel insana dair
bügüerimiz o kadar kısıth değüdir ve şimdiye kadar Hobbes’
un spekülasyonlarına destek olmaktan çok bunlara karşıt
kamt oluşturmuşlardır. Dahası, prehistorik dönemlerde Av
rupa’da oturanlarla bugün aym uygarlık düzeyinde olan her
hangi bir ilkel kabüenin doğrudan gözlemlenmesi, bilgüerimizi birçok noktada tamamlayabilir. Günümüzde rastladığı
mız ilkel kabüelerin, kimi zaman savunulduğu gibi, geçmişte
daha yüksek bir uygarhğı tammış olan insanlığın dejenere
örnekleri olmadıklarını Edward lyior ve Lubbock yeterince
kamtlamıştır. Bununla birlikte, yozlaşma teorisini şimdiye
kadar çürütmüş olan argümanlara şu da eklenebilir. En zor
ulaşüan dağlarda kendüerine yer yapmış bazı kabileler ha
riç, “vahşüer”, az ya da çok uygar mületleri kuşatan bir tür
kemer oluşturur ve bizim kıtalarımızın uçlarına yerleşmiş
lerdir, bunlann çoğu hâlâ ya da yakın döneme kadar buzulsonrası ilk dönemlerin özelliğini taşımaktadır. Eskimolar ve
Grönland’daki, Kutup Amerikası’ndaki ve Sibirya’nın kuze
yindeki soydaşları, güney yarımkürede Avustralyahlar, Pa84
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pualar, Feugianlar ve kısmen Buşmanlar böyledir; uygarlaş
mış bölgelerin içinde ise bu tür ilkel halklara yalnızca Himalayalar”da, Avustralya-Yeni Zelanda dağlannda ve Brezüya
düzlüklerinde rastlanır. Oysa, buzul çağının tüm yeryüzünde
aniden ve aym dönemde sona ermediğini hatırlamak gerekir.
Grönland’da hâlâ sürmektedir. Hint Okyanusu, Akdeniz ya
da Meksika Körfezi kıyılanndaki ülkelerin daha sıcak bir ik
limden yararlandığı ve daha jKiksek bir uygarhğın merkezi
olduğu bir dönemde, Avrupa’nın ortasındaki, Sibirya’daki ve
Amerika’nın kuzeyindeki, Patagonya’daki, Güney Afrika’da
ki ve Güney Avustralya’daki geniş topraklar buzul-sonrası
dönemin başlangıç koşullannı yaşıyordu, bu koşullar kavu
rucu bölgelerde ve aşağısında bulunan uygar mületlerin bu
ralara girmesini imkânsız küıyordu. Bu topraklar o dönem
de, şu anki kuzeybatı Sibirya’mn korkunç urmanlari neyse o
haldeydi; ve uygarhğın erişemediği ve temas etmediği nü
fusu, buzul-soması ilk dönem insanımn özelliklerini koruyor
du. Daha sonra, kurakhk bu topraklan tanma elverişli kıldı
ğında daha uygar göçmenler buralara yerleştüer; ve, yerleşik
ükellerin bir bölümü yeni gelenler tarafından asimüe edilir
ken, başkaları daha uzağa göç ettiler ve bugün bulunduklan
yerlere yerleştüer. Şu an oturdukları bölgeler fiziksel karak
terleri itibanyla hâlâ (ya da yakın döneme kadar) buzul-altıdır; sanatları ve aletleri neohtik çağdaküerle aynıdır, ırk
farklılıklarına ve aralanndaki mesafeye rağmen, yaşam tarzlannda ve toplumsal kurumlannda çarpıcı bir benzerlik gö
rülür. Dolayısıyla onları, bugün uygarlaşmış bölgelerde o za
man oturan ük buzul-altı dönem nüfusunun parçaları olarak
kabul etmemiz gerekir.
İlkeUeri incelemeye başladığımızda bize çarpıcı gelen ük
şey, evhhk bağlarını örgütleyişlerindeki karmaşikhktır.
Bunlann çoğunda aüe, kehmeye bugün yüklediğimiz anla
mıyla, henüz tohum hahnde bulunur. Fakat bunlar, hiçbir
şeküde anlık heveslere göre, düzensizce bir araya gelen er
kek ve kadın topluluklan değüdirler. Hepsinin belirh bir ör
gütlenmesi vardır ve bu örgütlenme Morgan tarafından “gens”
85

Vahşiler Arasında

...

ya da klan örgütlenmesi adı altında ana batlarıyla tarif edilmiştir.8
Bizi çok uzağa götürecek ayrıntılara girmeden -konu çok
geniştir- şunu söylememiz yeterüdir; insanlığın, başlangıçta,
“komünal evlilik” olarak tarif edilebilecek bir evreden geçtiği
günümüzde kamtlanmıştır; yani, kabile içinde, kan bağına
pek bakılmaksızın, kocalar ve kanlar ortaktı. Fakat şu da
kesindir ki, çok erken dönemlerden beri bu serbest ilişkilere
bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Öncelikle, bir annenin oğlu Ue
bu annenin kız kardeşleri, kız torunlan ve teyzeleri arasında
evlilik yasaktı. Daha sonra, tek bir annenin oğullan ve kızlan arasındaki evhlik de yasaklandı ve yeni kısıtlamalar bunlan izledi. Aynı dölden geldikleri varsayılan herkesi (ya da
bir grup içinde bir araya gelen herkesi) kapsayan h\x gens ya
da klan fikri gelişti ve klan içi evlilik tamamen yasaklandı.
Evlilik hâlâ “komünal”di, fakat karının ya da kocanın bir di
ğer klandan alınması gerekiyordu. Ve bir gens çok kalabahk8. Bachefon, Das Mutterrecht, Stuttgard, 1861; Lewis H. Morgan, Ancient
Society, or Researches in the Lines o f Human Progress from Savagery th
rough Barbarism to Civilization, New York, 1877; J.F. Mac Lennan, Studies
in Ancient History, birinci dizi, yeni baskı, 1886; 2. dizi, 1896; L. Fison ve
A.W. Hewitt, Kamilaroi and Kurnai, Melbourne. Bu dört yazar -Giraud Teulon’un gayet iyi saptadığı gibi- farkh olgulardan ve farklı genel fikirlerden
yola çıkarak ve farklı yöntemlere göre, aynı sonuca varmışlardır. Anaerkil
aile ve anaerkil miras hakkındaki bilgiyi Bachefon’a borçluyuz; Malayalılann ve Turanyenlerin akrabalık sistemini ve insan evriminin ana evrelerinin
çok anlaşılır bir taslağını Morgan’a borçluyuz; dıştanevlilik (egzojeni) yasa
sım Mac Lennan’a borçluyuz; Avustralya’daki karı koca topluluklarının şe
masını ya da ana hatlarını ise Fison ve Howitt’e borçluyuz. Dördü de aynı
olguya, ailenin kabilesel kökenine varmaktadır. Bachefon, çağ açan eserinde
anaerkil aileye ilk kez dikkat çektiğinde ve Morgan klanlar halinde örgüt
lenmeyi tarif ettiğinde -her ikisi de bu örgütlenme biçimlerinin neredeyse
genel yayılımım kabul ediyor ve evlilik yasalarının insan evriminin ardışık
ilerlemesinin temeli olduğunu savunuyordu- onları abartmakla suçladılar.
Bununla birlikte, eski hukuk tarihçilerinden oluşan bir grubun sürdürdüğü
titiz çalışmalardan bu yana, insanlığın tüm soylarının, günümüzde bazı vah
şiler arasında yürürlükte olduğunu gördüğümüz gibi, evlilik geleneklerinde
benzer gelişme evrelerinin izlerini taşıdığı kanıtlandı. Bkz. Post, Dargun,
Kovalevski, Lubbock’un ve çok sayıdaki takipçilerinin -Lippert, Mucke, vs.eserleri.
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laştığında ve birçok soya bölündüğünde, bunların herbiri sı
nıflar halinde (genellikle dört sınıf halinde) birbirinden aynldı ve evhliğe ancak belirli sınıflar arasında izin verildi. Gü
nümüzde, Kamilaroi konuşan AvustralyalIlar arasında gör
düğümüz durum budur. Aileye gelince, ük tohumlan klan ör
gütlerinin bağrında ortaya çıktı. Savaş sırasında herhangi
bir klanın esir aldığı ve daha önceden tüm gens’e ait olan bir
kadın, kabile karşısındaki bazı yükümlülükler aracüığıyla,
kaçıran kişi tarafindan üeriki bir dönemde kendine sakla
nabildi. Klana belh bir haraç ödedikten sonra kadını ayn bir
bannağa götürebüiyordu. Ve böylece gens’in içinde ayn ata
erkil aile oluşuyordu; bunun ortaya çıkışı uygarhğın tama
men yeni bir evresine işaret eder.^
Oysa, bu karmaşık rejimin bizim bildiğimiz evrimin en alt
noktasındaki insanlar arasında geliştiğini ve kamuoyundan
başka hiçbir tür otoriteye bojmn eğmeyen topluluklarda sür
düğünü kabul edersek, toplumsal güdülerin insan doğasımn,
en alt evresinde büe, ne kadar deriıüere kök saldığını hemen
görürüz. Böyle bir örgütlenme koşullarında yaşayabilen ve
kişisel arzıüanna sürekh olarak engel çıkaran kurallara öz
gürce boyun eğebüen bir vahşi, kuşkusuz, etik ilkelerden
yoksun ve tutkıüarına asla ket vurmayan bir hayvan de
ğildir. Fakat, klan örgütlenmesinin son derece eski olduğu
dikkate alındığında bu olgu daha da çarpıcı bir hal alır. Bu
gün biliyoruz ki, ükel Samüerin, Homeros dönemi Yunanlannın, prehistorik Romalüann, Tacitus dönemi Germenlerinin,
ük Keltlerin ve ilk Slovenlerin hepsi klanlar halinde örgüt
lenme evresinden, Avustralyahlarınkine, Kızüderüilerinkine, Eskimolannkine ve “vahşiler kuşağı”mn diğer sakinleri
nin örgütlenmesine çok benzer bir şekilde geçmişlerdir,
9. Bkz. Ek VİL
10. Samiler ve Aryenler için özellikle bkz. Primitive Law (Rusça), Profesör
Maksim Kovalevski, Moskova, 1886 ve 1887; aynca Stockholm’de yaptığı ve
Fransızca olarak yayımladığı konferanslar (Tableau des origines de la fa
mille et de la propriété, Stockholm, 1890) bu soruna dair mükemmel bir ana
lizdir. Ayrıca karşılaştınn, A. Post, Die Geschlechisqenossenschaft der Urzeit, Oldenbourg, 1875.
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Böylece, ya tüm insan ırkları arasında evlilik geleneklerinin
evriminin aym yolu izlediğini, ya da klan örgütlenmesinin ana hatlarının, SamUerin, Aryenlerin, Pohnezyahlann, vs.,
farkh ırklar hahnde ajTülmalarından önce, ortak bazı atala
rında doğmuş olduğunu ve bu geleneklerin atalan çok uzun
süre önce birbirinden ajoılmış ırklar arasında şimdiye kadar
kendini koruduğunu kabul etmeüyiz. Ne olursa olsun, bu iki
alternatif de kurumun aynı ölçüde çarpıcı direngenliğini içe
rir, çünkü var olduğu on binlerce jnidan bu yana bireyin hiç
bir saldınsı onu yok edememiştir. Klan örgütlenmesinin kahcüığı, ilkel inşam, yalmzca kişisel tutkulanna boyun eğen ve
türün tüm diğer temsilcilerine karşı kişisel güç ve yeteneğin
den destek alan bireylerin düzensiz yığını olarak sunmanın
ne kadar yanhş olduğunu gösterir. Dizginsiz bireycilik mo
dem bir üründür, yoksa ilkel insamn karakteristiği değildir, n
Şimdi, çağdaş vahşilerimizi ele alahm ve gehşmenin çok
aşağı bir düzeyinde olan Buşmanlardan başlayalım -öyle aşa
ğı ki, konutlan yoktur, kimi zaman küçük bir korunağın ko
ruduğu, toprağın içine kazılmış deliklerde uyurlar. Avrupah1ar onlann topraklanna yerleştiklerinde ve vahşi hayvanlan
yok ettiklerinde, Buşmanların Avrupah çiftçilerin sürü hayvanlanm çaldıkları biünmektedir. Bunun üzerine, burada
anlatılamayacak kadar dehşet verici bir imha savaşı başladı.
11. Evlilik kısıtlamalannm kökenini burada tartışmak imkânsızdır. Yalnız
ca şunu belirtmeme izin verin; Morgan’ın Havaililer’ine benzer gruplar ha
lindeki bölünme, kuşlar arasında mevcuttur: Genç kuşlar ailelerinden ayn
yaşar. Benzer bir bölünme muhtemelen bazı memelilerde de görülür. Erkek
ve kız kardeşler arasında evliliğin yasaklanmasına gelince, muhtemelen,
kan bağımn olumsuz etkileriyle ilgili spekülasyonlardan değü -bu spekülas
yonlar pek kanıtlanabilir gözükmemektedir-, benzer evliliklerin çok kolay
biçimde erkenden kurulmasını önlemek amacından kaynaklanmıştır. İç içe
bir halde birlikte yaşamayla, böyle bir kısıtlamanın gerekliliği kendini kesin
olarak dayatmaktadır. Yeni geleneklerin kökenini incelerken, vahşilerin, bi
zim gibi, kendi “düşünürler”i ve bilginleri olduğunu hatırlamamız gerektiği
ni de belirtmeliyim -bilgileri ve fikirleri kitlelerinkinden ileri olan büyücü
ler, hekimler, kâhinler, vs. Bunlann gizli işbirliğiyle birlikte (bu da neredey
se evrensel bir özelliktir) elbette güçlü bir etkileri olabilir ve yararı kabilenin
çoğu tarafından henüz kabul edilmemiş olan gelenekler dayatabilirler.
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Beş yüz Buşman 1774 yüında, üç bini 1808 ve 1809 johnda
Çiftçiler Birhği tarafından katledildi, vs. Fareler gibi zehir
lendiler, iskelet haline gelmiş birkaç hayvan ölüsü önünde
pusu kurmuş avcılar tarafından öldürüldüler, rastlandıklan
her yerde katledildiler. 12 Öyle ki, Buşmanlarla ilgih bilgileri
miz, genellikle onlann kökünü kazımış olanlardan alındığın
dan ister istemez sınırhdu*. Bununla birlikte, Avrupahlar
geldiklerinde Buşmanlann küçük kabileler (ya da klanlar)
halinde yaşadıklarını ve bu klanlann kimi zaman konfede
rasyonlar oluşturduğunu; ortak avlama ve kavga dövüş et
meden ganimeti paylaşma ahşkanhğına sahip olduklarını;
yarahlarım asla terk etmediklerini ve arkadaşlarına karşı
büyük sevgi gösterdiklerini bilmekteyiz. Lichtenstein, bir ne
hirde boğulmak üzereyken arkadaşlan tarafindan kurtarüan
bir Buşman’a dair çok etkileyici bir hikâye anlatır. Onun üs
tünü örtmek için kendi kürklerini çıkarmışlar ve o tir tir tit
rerken onu kurulamışlar, ateş karşısında oğuşturmuşlar ve
yaşama geri döndürünceye kadar sıcak bir yağ sürmüşler
vücuduna. Ve Buşmanlar, Johan van der Walt gibi kendiler
ine iyi davranan bir adamla karşılaştıklannda, bu insana
minnettarhklanm çok dokunakh bir bağlılıkla ifade etmiş
lerdir. Burchell ve Moflfat, her ikisi de onlan çıkarsız, söz
lerine sadık ve minnettar, iyi insanlar olarak tamtırlar,!^ bu
nitelikler ancak sıkı sıkıya birbirine bağh bir topluluk içinde
uygulandığında gelişebilir. Çocuklanna gösterdikleri sevgiye
gehnce, şunu söylemek yeterlidir ki, bir Avrupah bir Buşman
kadınını köle etmejd arzuladığında çocuğunu çalması yeter
lidir: Annenin, çocuğunun yazgısım paylaşmak için gehp köle
olacağı kesindir. ı®
12. Albay Collins, Researches in South Africa içinde, Philips, Londra, 1828.
Aktaran Waitz, II, 334.
13. Lichtenstein, Reisen im Südlichen Africa, II, s. 92-97, Berlin, 1811.
14. V}aitz, Anthropologie der Naturvölker, II, s. 335 ve devamı. Aynca bkz.
Fritsch, Die Eingeboren Africa’s, Breslau, 1872, s. 386 ve devamı; ve Drei
Jahre in Süd Africa. Aynca, W. Bleck, A BriefAccount o f Bushmen Folklore,
Capetown, 1875.
15. Elisée Reclus, Géographie universelle, XIII. 475.
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Aynı toplumsal alışkanlıklar, Buşmanlardan biraz daha
gehşmiş olan Hotantolann da özeUiğidir. Lubbock onları “en
pis hayvanlar” olarak tarif eder, gerçekten de pistirler. Tüm
giysileri boyunlarına astıkları ve hğme liğme olana kadar
giydikleri bir kürktür; kulübeleri bir araya getirilmiş ve üs
tüne hasır atılmış birkaç kazıktan ibarettir; içerde hiçbir eş
ya yoktur. Öküzleri ve koyunlan olsa da ve Avrupalüann gehşinden önce demir kullanmayı bihyor gözükseler de, insanhk aşamalarının en alt derecelerinden birindedirler. Bunun
la birhkte, onlan yakından görmüş olanlar toplumsallıklannı ve birbirleriyle yardımlaşmak için gösterdikleri çabayı son
derece överler. Bir Hotanto’ya bir şey verirseniz, onu hemen
orada bulunanlarla paylaşır -bihndiği gibi. Ateş Adası hal
kında da görülen bu ahşkanhk Darwin’i çok etkilemiştir. Bir
Hotanto tek başına yemek yiyemez ve ne kadar aç olursa ol
sun, yiyeceğini paylaşmak için yanından geçen herkesi çağı
rır; Kolben bu konudaki şaşkınhğını ifade ettiğinde şu cevabı
almıştır: “Hotanto tarzı bu.” Fakat bu yalmzca Hotanto tarzı
değildir: Bu, “vahşiler” arasında neredeyse genel bir alışkan
lıktır. Hotantolan iyi tanıyan ve hatalarım asla sessizce ge
çiştirmemiş olan Kolben, kabile ahlâklannı övmeden edeme
miştir.
“Sözleri kutsaldır,” diyordu. “Avrupa’nın kaypaklığım ve hi
leli dalaverelerini asla bilmiyorlar. Büyük bir huzur içinde ya
şarlar, komşularıyla ender olarak savaşırlar. Birbirlerine karşı
tam anlamıyla iyi davranırlar ve karşıhkh iyi niyet içindedir
ler... Karşıhklı hediyeler ve hizm etler onlar için kesinhkle büyük
zevktir. H otantolann bağhhğı, doğrulukları ve adalet uygulama
sındaki ivedilik ve dürüstlükleri, dünyanın tüm milletlerini ya
da hem en hemen tüm milletlerini geride bırakır.”!®

Tachart, Barrow ve Moodiei'^ jge Kolben’in tanıklığını ta
mamen doğrularlar. Yalmzca şunu belirtmek istiyorum ki,

16. P. Kolben, The presen! State o f the Cape ofGood Hope, Almanca’dan çevi
ren Bay Medley, Londra, 1731, c. 1, s. 59, 71, 333, 336, vs.
17. Aktanlchğı yer: Anthropologie, Waitz, II, 335 ve devamı.
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Kolben, “yeryüzünde asla görülmemiş, en dost, en serbest ve
en iyiliksever halk” (I, 332) derken, vahşi tariflerinden bu ya
na sürekh tekrarlanmış bir cümleyi yazıyordu. Avrupalılar
ükel bir ırkla karşüaştıklannda, genelhkle önce onların ge
leneklerini karikatürize etmekle işe başlarlar; fakat zeki biri
bu ükeUer arasında uzun süre kaldığında, geneUikle onlan
yeryüzünün “en ijd” ya da “en yumuşak” ırkı olarak tarif
eder. Ostiyaklar, Samoyedler, Eskimolar, Dayaklar, Aleut
lar, Papualar, vs. için de en yetkin otoriteler bu terimleri kul
lanmıştır. Tunguzlar, Çukçiler, Siyular ve daha birçoklan
için de bu sözleri duymuş olduğumu hatırlıyorum. Bu büyük
övgülerin sıkhğı bile cütlerce kitabın söylediğinden daha faz
lasını ifade etmektedir.
Avustralya yerlüeri Güney Afrikalı kardeşlerinden daha
yüksek bir gelişme düzeyinde değildirler. Kulübeleri aynı
türdedir. Çoğu zaman basit bir bannak, birkaç dal parçasıy
la yapümış bir tür paravan, soğuk rüzgârlara karşı onlan ko
ruyan tek şeydir. Yiyecekleri karşısında tamamen ilgisizdir
ler: Korkunç biçimde çürümüş cesetleri kemirirler ve kıtlık
durumunda yamyamlığa başvururlar. Avrupalılar onlan ilk
keşfettiğinde, en kabalanndan taş ya da kemik aletleri vardı.
Bazı kabüelerin oyma kayıklan büe yoktu ve mübadele yo
luyla ticareti bümiyorlardı. Bununla birhkte, alışkanlıktan
ve gelenekleri titizlikle incelendiğinde, jmkarıda sözünü etti
ğim bu karmaşık klan örgütlenmesi koşuUarında yaşadıklan
görülür. 18
Oturdukları bölge genellikle farkh gentes ya da klanlar arasında paylaştınimıştır; fakat her klamn balık ve kara hay
vam avı için kuüandığı bölgeler ortaktır ve balık ya da kara
hayvam avının ürünü tüm klana aittir, tıpkı bu avlann alet-

18. Sydney’in kuzeyinde yaşayan ve Kamilaroi dili konuşan yerliler, Lorimer
Fison ve A.W. Howitt’in mükemmel eserinde bu açıdan incelenmiştir: Kami
laroi et Kurnai, Melbourne, 1880. Ayrıca bkz. A.W. Howitt, “Further Note on
the Australian Class Systems”, Journal of the Anthropological Institute,
1889, c, XVIII, s. 31. Yazar benzer örgütlenmenin Avustralya’daki önemli
yaygınlığını gösterir.
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leri gibi. 19 Yemekler ortak olarak yenir. Diğer vahşilerin çoğu
gibi, bazı reçinelerin ya da meyvelerin toplanabileceği mev
simlerle ilgih kurallara uyarlar.20 Ahlâklarına gehnce, yapa
bileceğimiz en iyi şey, Queensland’ın kuzeyinde bulunmuş olan misyoner Lumholtz’un Paris’teki Antropoloji Demeği’nin
sorularına verdiği cevaplan özetlemektir.21
Onlarda arkadaşhk duygusu çok üst düzeyde mevcuttur. Ge
nellikle zayıfların ihtiyaçlarını karşılarlar; hastalara titizlikle
bakılır ve asla terk edilmez ya da öldürülmez. Bu ilkel halklar
yam yam dır, fakat kendi kabile üyelerini ender olarak yerler [di
ni kurallara göre kurban edilmiş olanları, sanıyorum]; yalnızca
yabancıları yerler. Ana baba çocuklarını sever, onlarla oyun oy
nar ve on lan okşar. Çocuk öldürme ortak olarak kabul görür.
Yaşlılara çok iyi davranılır, asla ölüme terk edilmezler. Din yok
tur, put yoktur, yalnızca ölüm korkusu vardır. E vlilik poligam 
dır, kabile içinde görülen anlaşmazlıklar tahta kılıçlar ve kal
kanlar yardım ıyla yapılan düellolarla çözümlenir. Köle yoktur;
hiçbir ekim yapılmaz; çömlekçilik yoktur; giysi yoktur, kimi za
man yalm zca kadınların taktıkları bir örtü hariç. K lan iki yüz
kişiden oluşur, bunlar erkeklerden oluşan dört sınıfa ve kadın
lardan oluşan dört sınıfa bölünmüşlerdir; evliliğe ancak bazı sı
nıflar arasında izin vardır, asla gens içinde izin yoktur.

Bunlann yakın akrabası olan Papualara gehnce, 18711883 arasında Geelwink körfezinde. Yeni Gine’de kalmış olan G.L. Bink’in tanıkhğına başvurabiliriz. İşte, aynı sorula
ra onun verdiği cevaplann özeti:22
Sosyal ve neşelidirler; çok gülerler. Cesur olm aktan çok utangaçtırlar. Farklı kabilelere mensup kişiler arasında dostluk
nisbeten güçlüdür, kabile içinde de çok güçlüdür. Bir dost arka
daşının borcunu genellikle öder, onun da kendi çocuklarına faiz
siz bir şekilde geri ödeyeceğini zaten bilir. H astalara ve yaşlılara

19. The Folklore, Manners, etc., o f Australian Aborigines, Adelaide, 1879, s. 11.
20. Grey, Journal o f Two Expeditions o f Discovery in North-West et Western
Australia, Londra, 1841, c. II, s. 237, 298.
21. Bulletin de la Société d’Anthropologie,188B, c. XI, s. 652. Cevaplan kısal
tıyorum.
22. Aynı Bulletin, 1881, c. XI, s. 386.
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bakarlar; yaşlılar asla terk edilmez, hiçbir durumda öldürülm ez
ler -uzun süreden beri hasta olan bir köle hariç. Savaş esirleri
kimi zaman yenir. Çocuklara özenle bakılır ve çok sevilirler.
Yaşlı ve güçsüz tutsaklar öldürülür, diğerleri köle olarak satılır.
Ne dinleri, ne tanrıları, ne putları vardır, hiçbir türde otoriteleri
yoktur: Ailenin en yaşlısı yargıçtır. Eş aldatma durum unda bir
ceza ödenmelidir ve bu cezanın bir bölüm ü negoria’ya (toplulu
ğa) geri döner. Toprağa ortak olarak sahiptirler, fakat ürün y e
tiştirene aittir. Çanak çömlekleri vardır ve m übadele yoluyla ti
careti bilirler -geleneğe göre tüccar onlara meta verir, bunun üzerine evlerine geri dönerler ve tüccarın istediği yerel ürünleri
getirirler; eğer bu ürünler verilem ezse Avrupa m alları iade edilir.23 Onlar “kafatası avcıları”dır ve kan davası güderler. Eami
zaman, [der Finsch] olay Nam ototte Racasına götürülür ve o da
bir ceza belirleyerek sorunu çözer.

Papualar, kendilerine iyi davranıldığında çok iyidirler.
Müduho-Maclay, Yeni Gine’nin doğu sahillerine yanında tek
bir kişiyle birlikte çıktı; insanyiyen olarak tarif edüen kabi
leler arasında üd yü kaldı ve yanlanndan ayrıhrken üzüntü
içindeydi; daha sonra, aralannda bir yü daha geçirmek üzere
geri döndü ve asla onlardan kötü bir tavır görmedi. Hangi
gerekçeyle olursa olsun, doğru olmayan bir şey asla söyleme
me, tutmayacaktan bir vaatte asla bulunmama kurahmn ol
duğu doğrudur. Nasıl ateş yakacaklannı büe bümeyen ve
asla sönmesin diye barınaklannın içinde ateşi özenle koru
yan bu zavaUı insanlar, başlarında şef olmadan, ükel komü
nizm koşullarında yaşamaktadır. Köylerinde sözünü etmeye
değer hiçbir tartışma görülmez. Ancak günlük besini bulacak
kadar, ortak olarak çalışırlar; çocuklanm ortak büyütürler;
akşamleyin eUerinden geldiği kadar şık giyinir ve dans eder
ler. Tüm vahşüer gibi dans etmeyi pek severler. Her köyün,
evh olmayan erkekler için, sosyal toplantüar ve ortak işlerle
ügih tartışmalar için kendi barla ya da balai’si -“uzun ev” ya

23. Aynı şey, çok dürüst olduklan söylenen Kaimani Körfezi Papualan ara
sında da uygulanmaktadır. “Papualann vaatlerine sadık kalmadıklarına as
la rastlanmamıştır” der Finsch, Neuguinea und seine Bewohner, Brème,
1865, s. 829.
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da “büyük ev”- vardır; bu durum Pasifik Okyanusu adalan
sakinlerinin çoğu, Eskimolar, Kızılderililer, vs. için hâlâ or
tak bir özelliktir. Köylerdeki tüm gruplar birbirleriyle dostça
ilişkiler içindedir ve birbirlerini toplu olarak ziyaret ederler.
Ne yazık ki çatışmalar ender değildir - “bölgenin aşm ka
labalıklaşması” yüzünden ya da “sert rekabet” yüzünden ve
yahut da merkantü bir çağın benzer yeniükleri yüzünden de
ğil, esas olarak batıl inançlar yüzünden. İçlerinden biri hasta
olduğunda dostlan ve akrabalan toplanır ve hastalığın nede
ninin ne olabileceğini tartışırlar. Olası tüm düşmanlar göz
den geçirilir, herkes aralarında geçmiş küçük tartışmalan
itiraf eder ve nihayet gerçek neden keşfedilir. Komşu köyden
bir düşman, kötülüğü hastanın üzerine çağırmıştır, bunun
üzerine bu köye bir saldırı kararlaştmhr. Kıyı köylerinde bi
le oldukça sik rastlanan anlaşmazhklann nedeni budur, dağ
lardaki yamyamlar ise büyücü ve gerçek düşman olarak ka
bul edilir, oysa ki onlar da yakından tamndığında, sahildeki
komşulanyla tamamen aynı türden oldukları fark edilir.24
Pasifik adalanmn Polinezya köylerinde hüküm süren uyum üzerine sayfalarca ilginç şey yazüabüir. Fakat onlar uy
garlığın daha ileri bir evresine dahildirler. Şimdi de örnekle
rimizi kuzejdn en ucundan alacağız. Bununla birlikte, güney
yanmküreyi terk etmeden önce, pek kötü bir üne sahip Ateş
Adası sakinlerinin bile, daha iyi tamndıkça bu ünlerinin kal
madığını belirtmemiz gerekir. Onlar arasında kalmış olan
bazı Fransız misyonerler “şikâyet edebilecekleri hiçbir kötü
davramşa maruz kalmamışlardır”. Yirmi beş ilâ yüz eUi kişi
den oluşan klanlannda Ateş Adalılar, Papualarla aynı ilkel
komünizmi uygularlar; her şeyi ortaklaşa paylaşırlar ve yaşhlanna çok iyi davramrlar: Bu kabileler arasında barış hü
küm sürer. 25
24. İzvestia, Rus Coğrafya Topluluğu, 1880, s. 161 ve devamı. Vahşilerin
gündelik yaşamının en ufak ayrıntılarıyla ilgili iyi bir bakış açısını Maclay’ın notlarından daha iyi veren yolculuk kitabı pek Eizdır.
25. L.F. Martial, Mission scientifique au cap Horn, Paris, 1883, c, 1, s. 183201 .
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Eskimolar ve en yakın soydaşlan Thlinketler, Koloşlar ve
Aleutlar insamn buzul dönemindeki hahne en yakın örnek
lerdir. Aletleri paleolitik insanınkilerden pek az farkhdır ve
bazı kabileler balık avcıhğını bile bilmezler: Bir tür zıpkını
bahğa saplarlar yalnızca.26 Demiri kullanmayı bihrier, fakat
onu Avrupahlardan ahrlar ya da kazazede gemilerden bu
lurlar. “Komünal evlilik” evresinden yeni çıkmış olsalar da,
hatta klan kısıtlamaları hâlâ geçerli olsa da, toplumsal ör
gütlenmeleri pek ilkeldir. Aileler halinde yaşarlar, fakat aile
bağları genelikle kopmuştur; kocalar ve kadınlar çoğu zaman
değiş tokuş edilir.2'' Bununla birlikte aileler klanlar halinde
bir aradadırlar; başka türlü nasü olabilirdi ki? Tüm güçleri
ni sıkı sıkıya bir araya getirmeden zorlu hayatta kalma mü
cadelesini nasıl sürdürebilirlerdi ki? Böyle yaparlar; ve ha
yatta kalma mücadelesinin en zorlu olduğu yerlerde kabile
bağları da daha sıkıdır, örneğin Grönland’ın kuzeydoğusun
da durum böyledir. “Uzun ev” onların ahşümış bannaklarıdır
ve birçok aile buralarda, yırtık pırtık kürklerden küçük böl
melerle birbirinden ayrılmış yerlerde yaşar, ön kısımda ortak
bir geçit vardır. Kimi zaman ev haç biçimindedir ve bu du
rumda merkezde tek bir ateş yakıhr. Bu “uzun ev”lerden biri
nin hemen yakınında bir kış geçiren Alman bir gezi heyeti,
tüm kış boyunca, “banşı bozan hiçbir tartışma olmadı, bu dar
mekânın kullammı konusunda hiçbir tartışma çıkmadı” der.
Şikâyetler, hatta kırıcı sözler, ancak kadınlann söylediği şi
kâyet şarkısı denen alaycı şarkının ahşüdık, meşru biçimine
uygun olarak dile getirilmedikleri takdirde bir saldırı olarak
kabul edilir.28
Eskimolann yaşamını karakterize eden topluluk çıkarla
rına bu derin saygıyı yüzyıllarca sürdürmek için sıkı bir bir26. Expedition to East Greenland, Kaptan Holm.
27. Avustralya’da bir felaketi defetmek için tüm kadınlarını değiş tokuş eden klanlar görülmüştür (Post, Studien Zur Entwicklungsgeschichte des Fa
milienrechts, 1890, s. 342). Daha büyük bir kardeşlik, işte felaketlere karşı
ilaçları budur.
28. Dr. H. Rink, The Eskimo Tribes, s. 26 iMeddelelser om Grönland, c. XI,
1887).
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likte yaşam ve kEirşılıklı sıkı bağhlık yeterlidir. En büyük
topluluklarda bile, “gerçek mahkemeyi oluşturan kamuojnadur ve genel olarak ceza, topluluğun huzurunda suçlunun kınanmasıdır”29.
Eskimolann yaşamı komünizme dayanmaktadır. Bahk avından ya da kara avından elde edilen şey klana aittir. Fakat
birçok kabilede, özellikle Danimarkah yerleşimcilerin etkisi
altındaki batıda, özel mülkiyet kurumlara nüfuz etmiştir.
Bununla birlikte, bir süre sonra kabüenin birhğini zedeleye
cek olan kişisel zenginhk birikiminden doğan kusurlara çare
bulacak araçlan vardır. Bir kişi zengin olduğunda, klanında
ki tüm insanlan büyük bir şenhğe çağırır ve herkes iyice ye
mek yedikten sonra tüm servetini onlara dağıtır. Yukon neh
ri üzerinde, DaU bu şeküde, 10 tüfek, 10 takım kürk giysi,
200 inci kolye, çok sayıda örtü, 10 kurt kürkü, 200 kunduz ve
500 de samur kürkü dağıtan bir Aleut ailesi gördü. Ardın
dan, bağışçüar şenhk giysüerini çıkarmışlar, onlan da ver
mişler ve eski kürklerini parampEirça ederek, klanlarına bir
şeyler söylemişler, artık onlann herhangi biri kadar yoksıü
olmalanna rağmen, dostluklarım kazandıklarım söylemişler.30 Bu zenginlik dağıtımı Eskimolarda düzenli bir ahşkan
hk gibi gözükmektedir ve bazı mevsimlerde, jol boyunca edinümiş olan her şey sergüendikten sonra dağıtüır.^ı Bence, bu
29. Dr. Rink, age. Roma hukukuna saygıyla yetiştirilmiş Avrupalılar kabile
nin otorite gücünü ender olarak anlayabilmektedir. “Aslında,” diye yazar Dr.
Rink, “Eskimolar arasında on ya da yirmi yıl kalan beyazların, yerlilerin
toplumsal durumunun temelini oluşturan geneleksel fikirler hakkında hiç
bir şey öğrenemeden dönmüş olmaları bir istisna değil, bir kuraldır. Beyaz
adam, ister misyoner olsun ister tüccar, en kaba Avrupalı’nın bile en seçkin
Eskimo’dan üstün olduğu şeklindeki sabit, dogmatik fikre sahiptir.” -The Es
kimo Tribes, s. 31.
30. T)a\\, Alaska and its Resources, Cambridge U.S., 1870.
31. Dall bu durumu Alaska bölgesinde, Jacobsen Bering Boğazı yakımnda
Ignitok’ta gördü; Gilbert Sproat aynı olguyu Vancouver yerlileri arasında
sayar. Sözünü ettiğimiz periyodik seferleri tarif eden Dr. Rink şöyle ekler:
“Zenginlik birikimi esas olarak düzenli biçimde dağıtılmak üzere kullanılır.”
Aynca, “malların aym amaçla dağılımı”nı (eşitliği koruma amacı) da belirtir
e, s. 31).
96

... Karşılıklı Yardımlaşma
dağıtımlar, kişisel zenginhğin ük ortaya çıkışına çağdaş olan,
çok eski bir kurumdan kaynaklanmaktadır; bu dağıtımlar,
klan üyelerinden bazüannm zenginleşmesiyle klan parça
landığından, klan içinde eşithği yeniden sağlamanın bir ara
cı olmalıdır. Yeni toprakların paylaşımı ve behrh tarihsel dö
nemlerde farkh ırklarda (Samiler, Aryenler, vs.) gerçekleş
miş olan tüm borçlann dönemsel olarak ortadan kaldırüması, bu eski geleneğin bir kahntısı olmahdır. Ve ölüyle birlikte
yakılma alışkanlığının ya da kişisel olarak ona ait her şeyin
mezarda imha edilmesinin -bütün ükel ırklarda gördüğümüz
bir alışkanlıktır bu- kökeni de aym olmalıdır. Gerçekten de,
ölüye kişisel olarak ait olan her şey mezarı üzerinde imha
edümiş ya da yakılmışken, kabüeyle ortak olarak sahip oldu
ğu hiçbir şey, örneğin kayıklar ya da bahk avı için gerekli
ortak aletlerin hiçbiri imha edümez. İmha, yalmzca kişisel
mülkiyete yöneliktir. Sonraki dönemde bu alışkanlık dini bir
seremoni hahni ahr: Mistik bir yorum getirilir ve kamuoyu
nun bunu herkese dayatmayı başaramadığı yerde din tara
fından dayatüır. Nihayet, bunun yerine, ya ölenin mallannın
modeüeri yakılır (Çin’de hâlâ olageldiği gibi) ya da mallan
mezara kadar götürülür ve seremoninin sonunda evine geri
taşınır -bu gelenek AvrupalIlarda hâlâ küıçlar, haçlar ve di
ğer ünvan işaretleri için geçerhdir.32
Eskimo klanlan arasında mevcut ahlâkın yüksekliğinden
sık sık söz edümiştir. Bununla birlikte, -Eskimolann yakın
akrabası olan- Aleutların gelenekleri üzerine aşağıdaki sap
tamalar, vahşilerin ahlâkı üzerine bütünlüklü bir fikir vere
cektir. Bunlar, önde gelen kişilerden biri olan Rus misyoner
Venyaminov’un Aleutlar arasında kaldığı on yıhn sonunda
yazılmışlardır. Onun sözlerini mümkün olduğunca koruya
rak özethyorum:
Dayanıklılık temel özellikleridir. Olağanüstü dayam khdır1ar. Yalnızca her sabah donmuş denizde banyo yapm akla ve bu z
lu rüzgârı soluyarak kıyıda çıplak dolaşmakla kalm azlar, yeter
siz bir besinle güç bir iş yapm ak zorunda kaldıklarında bile, da32. Bkz. Ek VIII.
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yanıklıhklan hayal edilem eyecek kadar yüksektir. U zun sürmüş
bir kıthk dönem inde Aleut önce çocuklarını düşünür; kendisinde
olan her şeyi onlara verir ve kendisi oruç tutar. Hırsızlığa eği
limli değildirler; ilk Rus göçm enler bile bunu fark etmiştir. Asla
çalm adıklarından değil; her Aleut bir şeyler çalmış olduğunu iti
ra f edecektir, fakat bu her zaman ıvır z m r bir şeydir, gerçek bir
çocukluktur. Ana babanın çocuklanna bağlılığı, bunu asla söz
lerle ya da okşamayla ifade etm eseler de, etkileyicidir. Bir Aleut’
tan güçlükle söz alımr, fakat bir kez söz verdiğinde, ne olursa ol
sun, sözünü tutacaktır. (Bir Aleut, Venyam inov’a tuzlanmış ba
lık armağan etmiş, Venyaminov yola çıkma telaşı içerisinde ba
lığı kıyıda unutm uş. Aleut balığı evine götürmüş. Balığı misyo
nere ancak ocak ayında gönderm e im kânı olmuş; ve kasım, ara
lık aylarında kam p yerinde büyük bir yiyecek kıtlığı başgöstermiş. Fakat aç Aleutlardan hiçbiri balığa dokunmam ış ve ocak
a5nnda gideceği yere gönderilm iş.) Kaçınılmaz bir ölümden kork
m ak; düşm andan merhamet dilemek; hırsızlığa ikna olmak; li
mandaki bir gem iyi batırm ak; fırtınalı havalarda denize açıl
maktan korkm ak; bir seferde ya da uzun bir yolculuk sırasında
jdyecek yokluğundan ilk hasta düşen olmak; ganimet paylaşılır
ken açgözlülük gösterm ek -bu durumda açgözlü davrananı utan
dırm ak için herkes kendi payını ona verir-; kam u işleriyle ilgili
bir sırrı karısına açmak; iki kişi ava çıktığında, en i)d avı arka
daşına sunmamak; yaptığı işlerle, özellikle bunlar hayaliyse, övünm ek; karşısındaki kim olursa olsun, küçüm seyici bir tonla eleştirmek... bütün bunlar utanç verici olarak kabul edilmektedir.
Dilencilik yapm ak; başkalarının yanında kendi karısını pohpoh
lamak, onunla dans etmek; kişisel olarak ahşveriş yapm ak da utanç vericidir; Satış her zaman için, fiyatı saptayan üçüncü bir
kişinin huzurunda yapılmalıdır. Bir kadın için dikiş dikmeyi,
dans etmejd bilm em ek ya da kadınların işi olan şeyleri yapmayı
bilmemek; kocayı ya da çocukları bir yabancı varken okşamak,
hatta kocayla yabancının huzurunda konuşmak utanç vericidir.33

Aleut ahlâkı böyledir. Masallarını ve efsanelerini anlata
rak bu konuda daha eksiksiz bir fikir verüebüir. Ben şunu üa33. Venyaminov, Memoirs relative to the District o f Unalashka (Rusça), 3 c.,
Saint-Petersburg, 1840. Dali bu anilannm İngilizce özetini A/asfea’da yayım
ladı. AvustralyalIların ahlâkına dair benzer bir tanım için bkz. Nature, XLI1,
s. 639.
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ve etmek istiyorum ki, Venyaminov bunları yazarken (1840),
altmış bin kişilik bir nüfus içinde geçen yüzyıldan beri tek bir
cinayet işlenmişti ve kırk yıldan beri 1.800 Aleut arasında or
tak hakların tek bir ihlaline rastlanmamıştı. Aleut yaşamın
da şikâyetin, küçümseme ve küfrün kesinhkle bihnmediğine
dikkat edersek bu durum tuhaf gelmez. Çocuklar bile asla dö
vüşmezler ve asla küfür etmezler. Söyleyebilecekleri tek şey,
“annen dikiş dikmeyi bilmiyor” ya da “baban kör biri” d i r .3 4 ’
Bununla birükte, vahşi yaşamın birçok yönü Avrupahlar
için hâlâ bir muammadır. Kabile içinde dayamşmamn yük
sek gehşim düzeyi ve ilkellerin birbirleri karşısında besledik
leri iyi duygular, sözüne güvenilir çok sayıda tamk tarafin
dan kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, bu aynı vahşilerin ço
cuk katlettikleri; bazı durumlarda yaşlılarım terk ettikleri ve
kan davasının kurallarına körü körüne itaat ettikleri de bir
o kadar kesindir. Avrupalı bir zihniyet için ilk bakışta son
derece çehşik gözüken olgulardaki bu çakışmayı açıklama
mız gerekir. Bir Aleut babasının, sahip olduğu tüm yiyeceği
çocuğuna vermek için günlerce ve haftalarca aç kalabileceği
ni ve Buşman annesinin de çocuğunu yalmz bırakmamak
için köle olduğunu daha önce söyledim; vahşilerle çocukları
arasındaki gerçekten şefkatli ilişkileri tarif etmek için say
falar yazılabilir. Sejiyahlar sürekh olarak bu tür örnekler
verme fırsatı bulmuşlardır. Bir yerde, bir annenin derin sev
gisinin tasvirini okursunuz; bir başka yerde, yılamn soktuğu
çocuğunu omzunda taşıyarak, çılgın bir koşuyla ormanı kat
eden bir baba görürsünüz; ya da, bir misyonerin birkaç yıl
önce, henüz bebekken ölümden kurtardığı çocuklarının ölü
mü karşısında anne babasının ümitsizhğini anlatışını okur-

34. Birçok yazarın (Middendorv, Schrenk, O. Finsch) Ostiyaklarla Samoyedleri neredeyse aynı terimlerle tarif etmiş olması çok ilginçtir. “Sarhoşken bi
le tartışmaları önemsizdir.” “Yüz yıl boyunca tundra’Aa tek bir cinayet işlen
miştir.” “Çocukları asla dövüşmez.” “Tundra’Aa her şey, yiyecek ya da içecek
bile yıllarca bırakılabilir, kimse dokunmaz.” Ve benzeri. Gilbert Sproat, Vancouver adasındaki Aht yeriUerinde “ayık iki yerlinin kavga ettiğine asla ta
nık” olmadı. “Kavga çocuklar arasında bile enderdir.” (Rink, age) vb.
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sunuz; ya da “vahşi anne”nin çocuklanm geneUikle dört yaşı
na kadar emzirdiğini ve Yeni Hebridlerde, özeUikle pek sevi
len bir çocuğun ölümü karşısmda, öteki dünyada onu koru
mak için annesinin ya da teyzesinin de kendini öldürdüğünü
öğrenirsiniz.35
Benzer olaylar çok sayıdadır; öyle ki, bu aynı anne babamn çocuk katlettiğini gördüğümüzde, bu uygulamamn (son
radan geçirdiği dönüşümler ne olursa olsun), kabile karşısın
daki bir yükümlülük ve daha büyük çocuklan yetiştirebUmek için bir çare olarak zorunluluk baskısıyla doğduğunu
kabul etmehyiz. Gerçek şudur ki, vahşüer, bazı İnalız ya
zarların ileri sürdüğü gibi, “hiçbir kısıtlama olmadan çoğal
mazlar. Tersine, doğum oramnı azaltmak için her türlü önle
mi ahrlar. Avrupahlann kuşkusuz saçma bulacakları bir dizi
kısıtlama bu amaçla getirilmiştir, bunlara katı biçimde uyu
lur ve her şeye rağmen iUceUer tüm çocuklanm büyütemez1er. Bununla birlUcte, geçim imkânlannı düzenh biçimde ar
tırmayı başardıklannda, çocuk katli uygulamasını terk et
meye başladüdan gözlenmiştir. Kısacası ana babalar bu zo
runluluğa istemeye istemeye boyun eğerler ve imkânları ol
duğunda, yeni doğan bebeklerinin yaşamını kurtarmak için
her tür uzlaşmaya başvururlar. Dostum Ehe Reclus’nün ga
yet iyi gösterdiği gibi,36 şansh ve şanssız doğum günleri uy
dururlar ve şansh güıüerde doğmuş çocuklarını esirgerler,
kararı birkaç saat ertelemeye çalışırlar ve eğer bebek bir gün
yaşamışsa tüm doğal yaşamım yaşaması gerekti^ni söyler
ler. 3’? Bebeklerin ağlama seslerinin ormandan geldiğini işitir
ler ve bu çığlücIann işitümesinin kabüe için bir felaket kehâ
neti olduğunu söylerler; yeni doğan bebeklerinden kurtul
mak için onlan süt anneye vermeleri ya da kreşe götürmelen
söz konusu olmadığından, her biri acımasız hükmü yerine ge35. Gill, aktarıldığı y e r Anthropologie, Gerland ve Waitz, V, s. 641. Aynca
bkz. s. 636-640’ta baba sevgisine ve oğul sevgisine ilişkin çok sayıda olgu aktanhr.
36. Elie Reclus, Les Primitifs, Paris, 1885.
37. Gerland, âge, V, 636.
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tirme gerekhhği karşısında geriler; Şiddet uygulayarak yaşa
mını almaktansa bebeği ormana bırakmayı tercih ederler.
Çocuk kathnin sürmesi vahşihğe değil, cehalete bağlıdır; ve
misyonerler vahşUeri vaizlarla ahlâklı kümak yerine, Venyaminov’un örneğini izleseler daha iyi ederler. Venyaminov,
çok yaşlamncaya kadar her yıl köhne bir gemiyle Ohotsk de
nizini aşıyor ya da köpeklerin çektiği arabasıyla Çukçüer arasında yolculuk ediyor, onlara ekmek ve balık avlama mal
zemesi sağhyordu. Böylece, çocuk kathni tamamen ortadan
kaldırdı -bunu bizzat onun sözlerine dayanarak söylüyorum.
Aym saptamalar yüzeysel gözlemcüerin baba katli olarak
tarif ettikleri geleneğe de uygulamr. Biraz önce gördük ki,
yaşlüan terk etme âdeti bâzı yazarlann ileri sürdüğü kadar
yaygın değildir. Bu âdet son derece absırtümıştır, fakat kimi
durumlarda yaşhlann terk edUmesine hemen hemen tüm
vahşilerde rastlanır; ve bu durumda bunun kökeni çocuklann terk edümesiyle aynıdır. Bir “vahşi” kendi kabilesi için
bir yük olduğunu hissettiğinde; her sabah kendine düşen yi
yecek payı, babaları kadar dirençli olmayan ve aç oldukların
da ağlayan çocuklann nafakasının eksümesi anlamına geldi
ğinde; her gün taşh sahü boyunca ya da balta girmemiş or
manlarda daha genç insarüann omuzlannda taşınması ge
rektiğinde (hastalar için araba yoktur, vahşi bölgede bu ara
baları çekecek yoksullar yoktur), yaşh Rus köylülerinin gü
nümüzde hâlâ söyledikleri şeyi tekrarlamaya başlarlar: Tşuzoi vek zayedayu, Pora na pokoi! (başkalannın hayatını yaşı
yorum: hayattan el ayak çekme vakti geldi!). Ve hayattan çe
kilir. Benzer bir durumda bir askerin yapacağını yapar. Ta
burunun kurtuluşu üerlemekten geçiyorsa, kendisi ise yürü
yecek durumda değilse ve geride kaldığında öleceğini büiyorsa, asker en iyi dostundan konaklama yerini terk etmeden
önce kendisi için son bir hizmette bulunmasını rica eder. Ve
dostu, titreyen ehyle, can çekişen bedene tüfeğini boşaltır.
Vahşilerin yaptüclan da budur. Yaşhnın kendisi ölmek ister;
topluluğa karşı bu son görevi yerine getirmekte ısrar eder ve
kabilenin rızasım ahr; kendi mezarını kazar; akrabalannı son
veda yemeğine davet eder. Babası da böyle yapmıştır; şimdi
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sıra onundur; ve sevgi gösterileri arasında klanından ayrüır.
Vahşinin, ölümü topluluk karşısındaki görevlerinin bir par
çası olarak kabul ettiği öylesine doğrudur ki, yalnızca kur
tarılmayı reddetmekle kalmaz (Mofîat böyle anlatır), dahası
kocasının mezarına gömülmesi gereken bir kadın misyoner
ler tarafından kurtarıldığında ve bir adaya götürüldüğünde,
geceleyin kaçar, denizi yüzerek geçer ve kabilesine kavuşup,
mezarın üzerinde ölür.^* Bu onlarda dini bir iştir. Fakat vah
şüer, genel olarak, savaş dışında başkasını öldürmekten tik
sinirler, içlerinden hiçbiri insan kam dökmez. Kimseyi öldür
memek için başvurdukları her çeşit kurnazlık çok yanhş yo
rumlanmıştır. Birçok durumda, yaşlıyı ormana bırakırlar,
yanına da ortak yiyecekten payına düşenden fazlasını verir
ler. Kutup seferine çıkanlar da, hasta arkadaşlarını taşıya
maz durumda olduklannda aynı şeyi yapmışlardır. “Birkaç
gün daha fazla yaşayın! Belki beklenmedik bu- yardım gehr.”
Bizim Batı Avrupah büimcilerimiz bu tür olgularla karşılaştıklannda, bunlan anlayamazlar. Bu onlara, kabUe için
deki yüksek ahlaki gelişmeyle uzlaşmaz gelir ve iki dizi olgu
nun paralel varhğını açıklamaya çahşmak yerine, güvenüir
gözlemlerin kesinhğinden kuşku duymayı tercih ederler. Bu
üd paralel olgu şudur: Kabile içinde yüksek ahlâki düzey ile
ana babanın terk edümesi ve çocuk kath. Fakat, son derece
sevgi dolu, çocuklarım şefkatle seven ve sahnede acı çekme
takhdi yapan birini gördüklerinde ağlayacak kadar duygusal
olan bu Avrupalüann, çocukların kehmenin gerçek anlamıy
la açlıktan öldükleri kulübelerin birkaç adım ötesinde yaşad ık la n m bir vahşiye söylediğimizde de vahşi bizi anlamaya
caktır. Bizim bireyci uygarhğımızı Tunguz dostlanma anlat
mak için boş yere ne kadar çabaladığımı hatırlıyorum; anla
yamıyorlar ve en hayal ürünü varsayımlara başvuruyorlardı.
Gerçek şudur ki, -iyilikte de kötülükte de- kabüe dayanışma
sı fikriyle yetiştirümiş bh- vahşi, bu dayanışma hakkında hiç
bir şey bilmeyen bir AvrupalInın “ahlâkı”nı anlayamaz, tıpkı

38. Erskine, aktanldığı yer Anthropologie, Gerland ve Wait z, V, G40.
102

... Karşılıklı Yardımlaşma
Avrupalüann çoğunun vahşiyi anlayamaması gibi. Fakat bi
zim bihmcüerimizden biri, yan aç bir kabüeyle birlikte bir
süre yaşamış olsaydı ve bunlann gelecek günler için saklan
mış tek bir kişilik jdyeceğe büe genellikle sahip olmadığım
görseydi, muhtemelen vahşüerin saüderini anlardı. Aym şe
küde, eğer vahşi bizim aramızda kalmış olsaydı ve bizim eği
timimizi almış olsaydı, belki de biz Avrupahlann komşulanmız karşısındaki ilgisizhğimizi ve süt anneye verilmiş çocuklann korunması için kurulmuş parlamento komisyonlarımızı
anlardı. “Taştan evler taştan kalpler yaratır” der Rus köylü
leri. Bir vahşiyi öncelikle taş bir evde yaşatmak gerekirdi.
Aym saptamalar yamyamhğa da uygulanabüir. Paris An
tropoloji Topluluğu’nda bu konu üzerine kısa süre önceki bir
tartışmada ortaya çıkmış olgulan ve “vahşüer”i ele alan eser
lerde dağınık olarak bulunan üave saptamaları dikkate alır
sak, bu ahşkanhğın da kökeninde zorunluluğun baskısının
bulunduğunu; daha sonra ise, Fiji adalannda ve Meksika’da
ulaştığı korkunç boyutlara varana dek, batıl inanç ve din ta
rafından gehştirüdiğini kabul etmek durumunda kalmz. Bu
güne kadar saptanmıştır ki, vahşüer kimi zaman tamamen
çürümüş kadavralan kemirmek ve mutlak kıtlık durumla
rında, hatta salgın hastalık dönemlerinde, beslenmek için in
san cesetlerini topraktan çıkarmak zorunda kalmışlardır. Bun
lar doğrulanmış olgulardır. Fakat, insanın buzul dönemde,
soğuk ve nemh bir iklimde, faydalanabileceği pek az bitkisel
besin olduğu bir dönemde karşılaştığı koşullara gönderme
yaparsak; yetersiz beslenen ükeUer arasında iskorbütün hâ
lâ neden olduğu korkunç kıyımı dikkate alırsak; ve onların
bildikleri tek kuvvet vericinin taze et ve kan olduğunu hatır
larsak, başlangıçta tohum üe beslenen bir hayvan olan insa
nın buzul devrede etobur hale geldiğini kabul etmemiz gere
kir. O dönemde büyük miktarda ren geyiği bulur, fakat ren
ler sürekh olarak kutup bölgelerine göç etmektedir ve kimi
zaman bir bölgeyi yıllarca tamamen terk etmektedirler. Bu
durumda, insamn son kaynaklan da yok olmaktadır. Benzer
derecede korkunç sınavlarda Avrupaldar da yamyamhğa baş
vurmuşlardır: vahşilerin yaptığı da budur. Günümüzde büe.
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kimi zaman, kendi ölülerinin kadavralarım kemirdikleri gö
rülür: o dönemlerde de ölecek olanlann kadavralannı kemir
mek zorunda kalmışlardır. Yaşlılar, ölümleriyle kabilelerine
son bir hizmette bulunacaklanna inanarak ölürler. Bu ne
denle yamyamhk bazı vahşüer tarafından ilahi bir kökene
sahip olarak, gökyüzünden gelen bir mesajın emrettiği bir
şey olarak görülmüştür. Fakat daha sonra yamyamhk zorun
lu karakterini yitirdi ve batü inanç olarak varlığını sür
dürdü. Cesaretlerini miras almak için düşmanlarım yediler.
Daha sonraki dönemde de, aynı amaçla, düşmamn gözü ya
da kalbi yeniyordu. Çok sayıda rahibi ve gehşmiş bir mitolo
jisi olan kimi ükel halklar arasında ise insan kanına susamış
kötü tanrüar icat edümişti ve insan kurban etmeler de ra
hipler tarafından tannian sakinleştirmek için talep edümiş
ti. Yamyamhk, varhğımn bu dini evresinde en çileden çıka
ran özelliklerine ulaşır. Meksika iyi büinen bir örnektir; Fiji
adalarında ise kral tebalanndan herhangi birini yiyebüir,
burada aym zamanda güçlü bir rahipler kastı, karmaşık bir
teoloji39 vEirdır ve eksiksiz bir aristokrasi gehşmiştir. Zorun
luluktan doğmuş olan yamyamhk, sonraki bir evrede, dird
bir kurum hahni ahr ve bu biçimiyle, önceki dönemlerde
yamyamlığı kuşkusuz uygulamış olan fakat evrimin teokra
tik evresine varmamış kabüelerde kaybolurken, buralarda
daha uzun süre varhğım sürdürdü. Çocuk katli ve ana babamn terki konusunda da aym saptamayı yapmak gerekir. Ba
zı durumlarda bu uygulamalar, dini bir gelenek olarak, eski
zamanlann bir kalıntısı gibi korunmuştur.
Yine en yanhş sonuçlara yol açmış olan bir diğer ahşkanhğı belirterek saptamalarımı sonlandırmak istiyorum. Bu,
kan davasıdır. Dökülen kanm intikammın kanla ahnması duy
gusu tüm vahşüerde görülür. Eğer biri öldürülmüşse, katü
ölmelidir; eğer büi yaralanmışsa, saldırgamn da kanı dökülmehdir. Bu kurahn istisnası yoktur, hayvarüar için büe yok-

39. W.T. Pritchard, Polynesian Reminiscences, Londra, 1866, s. 363.
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tur; örneğin avcı, bir hayvamn kanını döktüyse, köye dönü
şünde onun da kanı dökülür. Vahşilerin adalet duygusu bu
dur -cinayetle ügüi olarak bu kavrayış Batı Avrupa’da hâlâ
mevcuttur. Oysa, saldırgan ve saldınya uğrayan aynı kabile
ye aitse, olay kabüe ile saldmya uğrayan kişi arasında çözüm
lenir. Fakat eğer saldırgan bir başka kabiledense ve bu
kabüe herhangi bir nedenle tazminat ödemeyi reddediyorsa,
bu dunımda saldırıya uğrayan kabüe intikam almaya karar
verir. İlkel halklar, bu noktada, her bir kişinin edimini tüm
kabüeyi bağlayıcı kabul eder, çünkü genehn ona}a ahnmadan
hiçbir şey yapılmadığından, klanın her bir kişinin ediminden
sorumlu olduğu fikri hemen akla gelir. Sonuç olarak, adü karşüık, saldırgan klanın herhangi bir üyesinden ya da saldırgamn yakınlanndan birinden ahnabihr.^ı Bununla birlikte,
misiUemeler çoğunlukla saldırının da ötesine geçebiliyordu.
Saldırgamn, yaralanmaya çahşüırken öldürüldüğü ya da ni
yet daha fazlasıyken yalnızca yaralandığı da oluyordu, bu da
yeni bir suç kovuşturmasının gerekçesi oluyordu; öyle ki,
ilkel yasa koyucular misiüemelerin göze göz, dişe diş, kana
kanla sınırlandıniması gerektiğini özelhkle belirtiyorİ£irdı.42
Bununla birlikte, ilkel halklarda benzer kovuşturmalann

40. Ölüm karan durumunda, kimsenin infaz eden olmak istememesi çarpı
cıdır. Herkes taş atar ya da baltasıyla vurur, fakat ölümcül bir darbe indir
mekten özenle kaçınılır. Ileriki dönemde rahip kurbana kutsal bir bıçak saplayacaktır. Daha sonraları ise bu işi yapan kral olacaktır, ta ki uygarlık pa
ralı celladı keşfedene kadar. Bu konuda Bastian’ın derin saptamalan için
bkz. Der Mensch in der Geschichte, III içinde. Die Blutrache, s. 1-36. Çok eski
bu geleneğin bir kalıntısının günümüze kadar askeri infazlarda varlığım
sürdürdüğünü bana Profesör E. Nys söyledi. On dokuzuncu yüzyıl ortaları
na kadar, on iki asker, içlerinden biri kurusıkı olan on iki tüfekle mahkûma
ateş ediyorlardı. Askerler, hangi tüfeğin kurusıkı olduğunu bilmediğinden,
her biri kendisinin katil olmadığını düşünerek vicdanını rahatlatabiliyordu.
41. Afrika’da ve başka yerlerde de, bir hırsızlık yapıldığında, komşu klanın
çalman şeyin dengini iade etme zorunluluğu ve ardından da, bizzat hırsızı
bulmaya çalışması çok yaygın bir alışkanlıktır. A.H. Post, Afrikanische Jxırisprudenz, Leipzig, 1887, c. I, s. 77.
42. Bkz. Modern customs and Ancient Law (Rusça), Profesör Maksim Kova
levski, Moskova, 1886, c. II. Eser bu konuda önemli düşünceler içermektedir.
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tahmin edüenden daha az olduğunu bilmek gerekir, bazı
halklarda ise böylesi durumların sajası anormal oranlara da
varıyordu, özellikle yabancı istilacüann tepelere doğru sür
düğü dağhlarda bu görülüyordu, örneğin Kafkas dağblan ve
özellikle Bomeo’daküer ve Dayaklar arasında durum buydu.
Dayaklarda -biraz önce belirttik- kin o düzeydeydi ki, genç
bir erkek bir düşmanın kellesini getirmeden ne evlenebilir ne
de yetişkin ilan edilebilirdi. Bu korkunç gelenek modern bir
În^lizce eserde geniş biçimde işlenmiştir.^^ Yine de bu iddia
oldukça abartıh gözükmektedir. Dahası, Dayakların “kelle
avcüığı”, sözümona kelle avcısının asla kişisel bir tutkuyla
hareket etmediğini öğrendiğimizde tamamen farklı bir görü
nüm almaktadır. Birini öldürmeye çahştığında, bunu, kabile
si karşısındaki ahlâki bir zorunluluğa uymak için yapar.
Tıpkı, elbette yanhş olan ve yine “kana kan” isteyen aynı ku
rala itaat ederek katili cellada teslim eden Avrupah yargıç
gibi. Her üdsi de, Dayak da yaı^ç da, eğer sempati hisseder
ve katili esirgemeye çahşırsa, vicdan azabı çekecektir. Da
yaklar, kendi adalet anlayışlarım tatmin etmek için işledik
leri cinayetler bir yana bırakdırsa, tanıyan herkes tarafın
dan pek sempatik bir halk olarak tarif edilir. Örneğin Cari
Bock, kelle avcıhğımn dehşetli bir tasvirini yapmış olan bu
yazar, şöyle der:
Ahlâka gelince, Dayaklara uygarlık merdiveninde üst basa
m aklarda bir yer ayırmam gerekir, ...eşkıyalık ve hırsızlık onlar
arasında hiç bilinmemektedir. A yn ca çok doğrucudurlar... On
lardan her zaman “tüm” hakikati elde edememiş olsam da, en
azından, söyledikleri her şeyin her zaman doğru olduğunu söy
leyebilirim. M alezyalIlar hakkında da aynısını söyleyebilirim, (s.
209 ve 210)

43. Bkz. Cari Bock, The Head-Hunters o f Borneo, Londra, 1881. Bununla bir
likte, uzun süre boyunca Borneo valisi olan Sir Hugh Law, bu kitapta tarif
edilen “kelle avcılığı”mn çok abartılı olduğunu söyledi bana. O, tersine, Dayaklar’dan tıpkı Ida Pfeiffer gibi, kesinlikle aym sempatik terimlerle söz
etmektedir. Mary Kingsley’in Batı Afrika üzerine kitabında, eskiden en “kor
kunç yamyamlar” olarak sunulmuş olan Fanlardan da aynı sempatik terim
lerle söz ettiğini ekleyebilirim.
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Bock’un tamkhğı, Ida PfeifFer’inkiyle tamamen doğrulanmaktadır. “Onlar arasında,” diye yazar, “daha uzun süre kal
mış olmayı çok isterdim. Onlan genellikle, dürüst, iyi ve ihtiyath buldum... ve hatta bu, tamdığım milletlerden çok daha
fa z la y d ı. ”44 Stoltze de onlardan söz ederken aşağı yukarı aynı
kelimeleri kullanacaktır. Dayaklann geneUikle tek kanlan
vardır ve ona ijd davranırlar. Çok toplumsaldırlar, her sabah
tüm klan bahk avlamak, karada avlanmak ya da bahçıvanlık
yapmak için kalabalık gruplar hahnde yola koyulur. Köyleri
büyük kulübelerden oluşur, her birinde bir düzine kadar aüe
yaşar, bazen 3rüzlerce kişinin yaşadığı da olur, hep birlikte
banş içinde yaşarlar. Kadınlarına karşı büjrük saygı gösterir
ler ve çocuklarını çok severler; içlerinden biri hastalandığın
da, kadınlar ona sırayla bakar. Genel olarak çok mütevazı bir
biçimde yer ve içerler. Gerçek gündehk yaşamındaki Dayak
böyledir.
Vahşi yaşama dair daha çok örnek vermek bıktırıcı bir
tekrar olacaktır. Gittiğimiz her yerde aynı toplumsal ahşkanhklan, aym dayanışma ruhunu bulmakta}az. Ve uzak za
manların karanhğına dalmaya çabaladığımızda, aym klan
yaşamım, ne kadar ükel olursa olsun, karşüıkh yardımlaşma
amacıyla aym insan örgütlenmelerini görmekteyiz. Dolayı
sıyla Darwin, insanın toplumsal özelliklerini, üeriki evrimi
nin temel faktörü olarak gördüğünde tamamen haklıydı,
Darwin’i bayağüaştıranlar ise tersini savunduklannda ke
sinlikle yanılıyorlardı.
İnsanın gücünün ve hızının azlığı [diye yazıyordu Darwin],
doğal silahlardan yoksun oluşu, vs. eksikliktir ve bu eksiklik,
öncelikle, entelektüel yetileri tarafından [bunlann esas olarak
ve özellikle topluluğun yararlanması için edinilmiş olduğunu
başka bir yerde belirtir]; ikinci olarak da, insanı hem cinslerine
destek olmaya ve onlardan destek almaya yönelten toplum sal
nitelikleri tarafından dengelenmiştir.^^
44. Ida Pfeiffer, Meine zweite Weltreise, Viyana, 18.56, c. I, s. 116 ve devamı.
Ayrıca bkz. Müller ve Temminch, Dutch Possessions in Archipelagic India,
aktaran Elisée Reclus, Géographie Universelle içinde, XIII.
45. İnsanın Türeyişi, ikinci baskı, s. 63 ve 64.
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On sekizinci yüzjalda, vahşi ve onun “doğal haldeki” yaşa
mı idealize edüdi. Fakat şimdi bilginler, özellikle içlerinden
birkaçı, karşıt uca yöneldiler, insamn hajrvan kökenini kamtlama arzusu içindeler, fakat hayvan yaşamımn toplumsal
yanlarma aşina olmadıklanndan, hayal edilebilecek tüm “hay
vani” özellikleri vahşiye yüklemeye başladılar. Bununla bir
likte, bu abartmanın Rousseau’nun idealleştirmesi kadar bi
lim karşıtı olduğu da açıktır. Vahşi, bir erdem ideali değildir,
fakat bir “vahşilik” ideali de değildir. Yine de ükel insamn,
zorlu hayatta kalma mücadelesinin gereklerinin yarattığı ve
sürdürdüğü bir niteliği vardır: kendi varoluşunu kabüesininkiyle özdeşleştirir; bu insani nitelik olmadan şimdi vardığı
düzeye asla erişemezdi.
İlkeller, daha önce de söylediğimiz gibi, kendi yaşamlanm
kabilelerininkiyle öylesine özdeşleştirirler ki, her edimleri,
ne kadar anlamsız olsa da, tüm kabileyi ügüendiren bir olay
olarak görülür. Davramşlan yazıh olmayan sonsuz sayıdaki
görgü kurahna göre düzenlenir, bunlar, iyi olan ve kötü olan
üzerine, yani kendi kabileleri için yararh ya da zararh olan
üzerine ortak deneyimin ürünüdür. Onlann görgü kurallannın dayandığı akıl yürütmeler kimi zaman son derece saçma
dır; birçoğu batıl inançtan doğmuştur; ve genellikle, vahşi,
yaptığı her şeyde, yalnızca edimlerinin doğrudan sonuçlanm
görür: Dolayh ya da sonraki sonuçlanm öngöremez. Bu açı
dan, Bentham’ın uygar yasa k05oıcularda eleştirdiği bir hata
nın abartılmasıdır yanhzca. Fakat, ister saçma olsun ister
olmasın, vahşi ortak hukukun buyruklarına, bunlar çok ra
hatsız edici olsa bile itaat eder. Hatta uygeır insanın yazılı
yasamn buyruklanna boyun eğmesinden daha körcesine uyar bunlara. Ortak hukuk onun dinidir; hatta geleneğidir.
Klan fikri zihninde hep vardır ve klanın çıkan için kendini
kısıtlama ve kendinden fedakârlık yapma gündelik hayatta
rastlanan bir durumdur. Vahşi, kabilenin en ufak kurahna
bile aykın davrandığında kadınların alayına maruz kalır. Eğer ihlal ciddiyse, kabilesinin üzerine bir felaket çekmiş olma
endişesiyle günler ve geceler bojoı ıstırap çeker. Kendi klamndan birini kaza sonucu yaralamışsa ve böylece suçlann en
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büyüğünü işlemişse, tam bir sefalete düşer: Ormana kaçar,
intihar etmeye hazırlanır, tek çare kabilesinin onu bağışla
ması ve fiziksel bir ceza vererek kanını d ö k m e s i d i r . 46 Kabile
içinde her şey ortaktır; her yiyecek parçası hazır bulunanlar
arasında bölüştürülür; ve eğer vahşi ormanda tek başınaysa,
çok güçlü bir şekilde üç kere bağmp, işitebilecek herhangi
birini yemeğini paylaşmaya çağırmadan yemeğe başlam az.^'?
Kısacası, aüe kabile birHğini parçalayıncaya kadar kabile
içinde “birimiz hepimiz için” kuralı hakimdir. Fakat bu kural
komşu kabilelerle ilgili değildir, karşıhkh savunma amacıyla
federasyon kurulduğunda büe değildir. Her kabile ya da klan
ayn bir birimdir. Tıpkı memelilerde ve kuşlarda olduğu gibi;
toprak çeşitU kabüeler arasında yaklaşık olarak paylaştınlmıştır ve savaş dönemleri hariç, sımrlara saygı gösterüir.
Komşulann topraklanna girildiğinde, kötü niyet taşınmadığı
gösterilmehdir. Kişi, yaklaştığını ne kadar joiksek sesle du
yurursa, ona o kadar güven duyulur; ve bir eve girildiğinde
ise, balta girişte bırakümalıdır. Fakat hiçbir kabile kendi yi
yeceğini başkalanyla paylaşmak zorunda değüdir: paylaşabi
lir de paylaşmayabilir de. Bu şeküde vahşinin yaşamı iki dizi
eyleme aynimış olur ve iki farklı ahlâki biçimde kendini gös
terir: Bir yandan, kabile içi ilişküer, diğer yandan dışardaki
insanlarla ilişküer; ve (bizim uluslararası hukukumuz gibi)
“kabüeler arası” hukuk da ortak hukuktan birçok açıdan ay
rılır. Böylece, savaş yapüdığında, en rahatsız edici acımasızhklar birçok açıdan kabilenin hayranhğını çekebüir. Bu ikili
ahlâk anlayışına insanlığın tüm evrimi boyunca rastlanır ve
günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Biz, Avrupalüar,
bu üdli ahlâk anlayışından kurtulmak için çok büyük olmasa
da bazı ilerlemeler gerçekleştirdik; fakat şunu da söylemek
gerekir ki, bazı ölçüler içerisinde kendi dayanışma fikirleri
mizi -en azından teoride- ulusa, ve kısmen de diğer uluslara
46. Bkz. Mensch in der Geschichte, Bastian, III, s. 7. Ayrıca bkz. Grey, age,
s. 238.
47. Mikluho-Maclay, age. Aynı alışkanlık Hotantolarda ve Caires’lerde gü
nümüze dek görülmektedir.
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yaymış olsak da, diğer yandan kendi uluslanmızın içinde,
hatta aüe içinde dayanışma bağlarını zayıflattık.
Klanın içinden tek tek ailelerin ortaya çıkışı mevcut bir
hği ister istemez rahatsız eder. Ayn bir aile, malların aynmı
ve zenginlik birikimi anlamına gelir. Eskimolann bu sakıncalan nasıl önlediğini gördük; kitlelerin, kabilenin birhğini
yok etmeye çahşan faiUerin varhğına rağmen, bunu sürdür
mek için yararlandıklan çeşith kurumların (köy komünleri,
loncalar, vs.) çağlar b05oınca gehşimini izlemek oldukça il
ginç bir çahşma olur. Diğer yandan, son derece uzak bir dö
nemde ortaya çıkan ük bilgi kırıntüan da, büyücülükle iç içe
geçtiğinde, bu güç bireyin ehnde kabüeye karşı kıülanabüir
bir hal alır. Büyücülerin, kâhinlerin ve rahiplerin gizh topluluklannda titizlikle saklanan ve yalnızca sim öğrenmeye va
kıf olanlara aktarüan sırlan tüm vahşüerde bulmaktayız.
Aym zamanda savaşlar ve istilalar askeri otorite3d ve savaşçüar kastını yarattı, bunlann birlik ya da kulüpleri de büjmk
güç edindi. Bununla birhkte, insan yaşamının hiçbir evresin
de savaşlar varoluşun normal hali olmadı. Savaşçüar birbir
lerini yok ederken ve rahipler bu kathamlan kutsarken, kit
leler gündehk yaşamlanm sürdürüyor ve gündelik işlerini
yapıyordu. Ve, kitlelerin bu yaşamım izlemek; en vahşi teok
ratik ya da otokratik rejimlerde büe, hakkaniyet, karşıhkh
yardımlaşma ve karşüüdı destek -tek kelimeyle, ortak hukuk- kavramları üzerinde temeüenen kendi toplumsal örgüt
lerini korumalannı sağlayan araçlan incelemek en üginç araştırmalardan biri olur.
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Barbarlar arasında
Karplıkh Yardımlaşma
-Büyük göçler. -Yeni bir örgütlenmenin gerekliliği.
-Köy komünleri. -Komünal çalışma. -Hukuk usulleri.
-Kabilelerarası yasa. -Çağdaşlarımızın yaşamından
alınma örnekler. -Buryatlar. -Berberiler. -Kafkas dağ
lıları. -Afrika ırkları.

İlkel insanı, yaşamının ük adımlarından itibaren göster
diği toplumsaüiktan derinlemesine etküenmeden incelemek
mümkün değüdir. İnsan toplıüuklannın varlığı paleohtik ve
neolitik taş çağına dair bıüduğumuz kahntüarla kanıtlan
mıştır; ve yaşam tarzlan hâlâ neohtik insamn yaşam tarzı
olan çağdaş vahşileri incelediğimizde, onlann, son derece es
ki klan örgütlenmesiyle sıkı sıkıya birleşmiş olduklarını, bu
sayede, ortak yaşamdan zevk almak ve üerlemek için, henüz
pek cıhz olan kişisel güçlerini birleştirebüdiklerini görürüz,
insan, doğada bir istisna değüdir. Hayatta kalma mücade
lesinde birbirlerine en iyi destek olabüenlere yaşam şansını
en fazla veren temel ilke olan karşıhkh yardımlaşma ilkesine
o da uyar. Önceki bölümde VEirdığımız sonuçlar bunlardır.
Bununla birhkte, uygarhğın daha ileri bir düze}dne vardı
ğımızda ve bu döneme dair söyleyecek şeyleri olan tarihe baş
vurduğumuzda, ortaya çıkan savaşlar ve çatışmalarla şaşkı
na döneriz. Eski bağlar tamamen parçalanmış gibidir. Irklann ırklarla, kabüelerin kabüelerle, bireylerin bireylerle sa
vaştıktan görülür; ve bu düşman güçlerin kaosundan ve şo
kundan, insanhk kastlara bölünmüş olarak çıkar, despotla111
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nn kölesi ol\ar, savaş yapmaya her an hazır devletlere bölün
müştür. İnsanhğın bu tarihini veri alan karamsar filozof ise,
savaşın ve baskının insan doğasımn özü olduğu; insandaki
savaş ve vurgun güdülerinin ancak güçlü bir otorite sayesin
de belli sınırlar içinde tutulabileceği; bu otoritenin onu barı
şa zorlayacağı ve böylece birkaç seçkin kişiye insanlık için
daha iyi bir gelecek hazırlama fırsatı vereceği sonucunu, bir
zafer edasıyla çıkartır.
Yine de, insanların tarihsel dönemler boyunca sürdürdük
leri gündelik yaşam daha sıkı bir analize tabi tutulduğunda
-çok eski zamanların kurumlanyla ilgili çok sayıda ve sabır
la yapümış incelemenin yakın dönemde yaptığı da budur- bu
yaşam tamamen farkh bir görünüm altında ortaya çıkar. Ta
rihçilerin çoğunun basmakahp fikirlerini ve tarihin dramatik
yanlarına dair belirgin tercihlerini bir yana bıraktığımızda,
onlann incelediği belgelerin bile insan yaşamının mücadele
lere ayrılmış bölümünü abartan ve banşçıl yanlan ihmal
eden belgeler olduğunu görürüz. Fırtınalar ve kasırgalar ara
sında, parlak ve güneşli günler göz ardı edilmiştir. Çağımız
da bile, basımmızda, mahkemelerimizde, yönetim bürolanmızda ve hatta romanlarda ve şiirsel eserlerde geleceğin ta
rihçilerine hazırladığımız hacimü belgeler aym yanlılığın izi
ni taşır. Bunlar gelecek kuşaklara her bir savaşın, her muha
rebe ya da çarpışmamn, her karşı çıkışın, her şiddet edimi
nin, her türlü bireysel ıstırabın en ayrıntılı tasvirlerini aktanrlar; fakat her birimizin kendi yaşamımızda gördüğümüz
sayısız karşıhklı destek ve fedakârlık ediminin ancak kimi
izleri görünür bunlarda; gündelik yaşamımızın özünü oluştu
ran şeyi -toplumsal güdülerimizi ve toplumsal alışkanhklanmızı- ancak kısmen dikkate alırlar. Geçmişin bu tanıkhklanmn da böylesine eksik olmasında şaşılacak bir şey yoktur.
Gerçekten de, geçmişteki tarih yazarlan, çağdaşlarımn ma
ruz kaldıklan en ufak savaşı ve musibeti bile anlatmayı asla
ihmal etmemişler, kitlelerin yaşamına hiç itibar etmemişler
dir, oysa ki bu kitlelerin büyük bölümü banş içinde çahşarak
yaşarken, yalnızca az sa}ada insan kendi aralannda savaş
mıştır. Epik şiirler, anıtlardaki yazıtlar, banş antlaşmalan
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-neredeyse tüm tarihsel belgeler- aym karakterdedir; barış
ihlalleriyle ilgilidir, banşla değil. Öyle ki, en ijd niyetli tarih
çi büe, tarif etmeye çabaladığı döneme dair, bilinçsizce, yan
hş bir tablo çizer. Çatışmalar üe birlik arasındaki gerçek ora
nı yeniden bulmak için, geçmişin kahntüan arasında tesadü
fen korunmuş binlerce sıradan olgu ve gözden kaçmış bilgiyi
titizlikle anahz etmemiz gerekir; sonra da bunları karşüaştırmalı etnolojinin yardımıyla yorumlamalı ve insanları bö
len şeylerden söz edüdiğini defalarca işittikten sonra, onlan
bir arada tutan kurumlan da taş üstüne taş koyarak yeniden
inşa etmehyiz.
İnsan yaşamının bu iki akımım dikkate almak ve bunla
rın her birinin evrimde oynadıklan payı değerlendirmek için
tarihi yeni bir düzlem üzerinde yeniden yazmamız gereke
cektir. Fakat, bu arada, geçmişte fazlasıyla ihmal edümiş olan ikinci akımın ana çizgilerini yeniden bulmak amacıyla
yakın dönemde yapümış çok sayıdaki hazırlık çalışmasından
yararlanabüiriz. Tarihin daha iyi büinen dönemlerinden kit
lelerin yaşamına dair birkaç örnek alabüir ve bu dönemlerde
karşüüdı yardımlaşmanın oynadığı rolü belirtebiliriz; böyle
likle, bu çalışmayı çok uzatmamış oluruz. Mısırlılara, hatta
Antik Yunan ya da Roma’ya kadar gitmemize gerek kalmaz.
Gerçekten de insanlığın evrimi kesintisiz bir dizi niteliği taşı
maz. Birçok defalar uygarlık belH bir bölgede, beUi bir ırkta
son bulmuş ve başka bir yerde, başka bir ırkta yeniden başla
mıştır. Öyle ki, uygarhğımızın son kez başladığı dönemi, mi
lattan sonraki ilk yüzyülannda Romahlann “Barbarlar” adı
nı verdikleri kavimler arasında bugünkü u ygarlığım ızın yeni
den başladığı dönemi ele alırsak, gentes'Ye başlayan ve zama
nımıza özgü kurumlarla sona eren evrimin tüm kademelerini
görmüş oluruz. İleriki sayfalar bu incelemeye yönehktir.
İki bin yü kadar önce Asya’dan Avrupa’ya tüm mületleri
iten ve Batı Roma İmparatorluğu’na son veren büyük barbar
göçlerine yol açan nedenleri bihmcüer henüz saptayabümiş
değildir. Bununla birlikte, Orta Asya çöUerindeki kalabalık
şehir kahntılannı inceleyen ya da günümüzde yok olmuş ne
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hir yataklarını ve eskiden büyük göllerle kaph olan, şimdi ise
yalnızca küçük su birikintileri kalmış olan büyük çöküntü
leri takip eden coğrafyacının aklına doğal olarak bir neden
gelmektedir. Bu neden, kuraMıktır; buzul-sonrası devrede
başlayan ve eskiden kabullenmeye hazır olmadığımız bir hız
la tarihsel zamanlarda da devam eden, yakın dönemdeki bir
kurakhk. 1 Bu doğal olay karşısında insan güçsüzdü. Moğol
topraklanmn kuzeybatısında ve Doğu Türkistan’da yaşayan
lar suyun kendilerini terk ettiğini gördüklerinde, ellerinden
gelen tek şey, geniş vadilere inip oradan da alçak topraklara
gitmek ve düzlüklerde yaşayanları batıya doğru itmekti.2 Böy
lece art arda hsüklar Avrupa’ya doğru ilerlerken, başka halk
lar da yer değiştirmek ve yüzyülar boyunca, az çok kalıcı ola
cak yeni yerleşim yerleri peşinde batıya ya da doğuya doğru
hep ilerlemek zorunda kaldılar. Bu göçler sırasında ırklar
birbirleriyle karışıyordu, yerliler göçmenlerle, Aryenler UralAltayhlarla karışıyordu; dolayısıyla, geldikleri topraklarda
onlan bir arada tutmuş olan toplumsal kurumlar, Avrupa ve

1. Asya’nın orta, batı ve güney bölgelerinde pliyosen-sonrası devreye ait,
şimdi kaybolmuş, çok sayıda göl izine rastlanır. Diğer yandan, günümüzde
Caspienne denizinde yaşayan türden kabuklu deniz hayvanlan, bu denizin
doğusundaki topraklar üzerinde, Aral Gölü’nün yan yoluna kadar yaygın
olarak bulunur; kuzeye doğru, Kazan’a kadar, yakın dönemdeki çökeltilerde
de bunlara rastlanmıştır ve eskiden Amu’nun eski yataklan olduğu varsa
yılan Caspienne denizine bağlı körfezlerinin izleri Türk topraklarında da
görülür. Yalnızca geçici ve periyodik olan sahmmlan da doğal olarak dikkate
almalıyız. Fakat, bunlar bir yana, tedrici kurakhğın olduğu aşikârdır ve bu
beklenmedik bir hızla meydana gelmiştir. Sibirya’nın güneybatısındaki nisbeten nemli bölgelerde bile, Yadrintsev’in geçenlerde yayımladığı, art arda
yapılan güvenilir araştırmalar, köylerin seksen yıl önce Çam göl grubuna
dahil olan göllerin zemininde kurulmuş olduğunu göstermektedir; yaklaşık
elli yıl önce yüzlerce kilometrekare alanı kapsayan aym gnıptan diğer göller
ise şimdi basit su birikintileridir. Kısacası, Asya’nın kuzeybatısındaki ku
raklık, genellikle kullandığımız jeolojik zaman birimleriyle değil, yüzyıllar
la hesaplanabilecek bir orandadır.
2. Moğol topraklannda Orhon üzerindeki Lukçun çöküntüsünde, Taklamakan çöllerinde, Lobnor civannda, vs. yapılmış önemli keşiflerin günümüzde
kanıtladığı gibi tüm uygarlıklar bu şeküde yok olmuştur (Yadrintsev, Dmitri
Klements, Sven Hedin, Kozlov ve diğerlerinin çalışmalan).
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Asya’daki bu ırk tabakalaşması sırasında tamamen kaybol
muş olsaydı bunda şaşırtıcı hiçbir şey olmazdı. Fakat durum
böyle olmadı. Bu kurumlar, yalnızca yeni yaşam koşuUannın
getirdiği dönüşümlere maruz kaldı.
Tötonlar, Keltler, İskandinavlar, Slavlar ve diğerleri Ro
malılarla ilk kez ilişkiye girdiklerinde, geçici bir toplumsal
örgütlenme içindeydiler. Farazi ya da gerçek bir ortak köke
ne dayanan klanlar halindeki birlikleri, binlerce yü boyunca
onlan bir arada tutmuştu. Fakat bu birlikler, gens'in ya da
klamn içinde ayrı aileler olmadığı sürece hedeflerine denk
düşüyordu. Bununla birlikte, yukarda belirttiğimiz nedenler
le, ayn, ataerkil aile, klanın içinde yavaş yavaş fakat kesin
olarak oluşuyordu; ve uzun vadede, bu elbette zenginliğin ve
iktidann kişisel birikimi ve miras yoluyla aktanmı anlamına
gehyordu. Barbarlann sık göçleri ve bunun sonucu olan sa
vaşlar gentes'in ayn aüeler halinde bölünmesini hızlandırır
ken, ırklann dağüması ve yabancüarla kanşması da, o zama
na kadar kan bağına dayanan birhklerin nihai bölünmesi için yeni kolayhklar sunuyordu. Böylece barbarlar bir alter
natifle karşı karşıya kaldılar: ya klanlar dağınık aüe grupla
rına bölünecek ve bu ailelerin en zenginleri de, dini görevleri
ya da askeri zaferi de kendi zenginliklerine katabildiklerinde, kendi otoritelerini başkalanna dayatmayı başaracaktı; ya
da bazı yeni ilkelere dayah yeni örgüt biçimleri keşfedecek
lerdi.
Kabüelerin çoğu parçalanmaya direnecek gücü bulamadı:
Parçalandüar ve tarihten silindiler. Fakat en güçlü kuvvetli
olanlan bütünlüklerini korudular ve bu sınavdan, sonraki on
beş yüzyü, hatta daha fazlası boyunca onlan bir arada tutan
yeni bir örgütlenmeyle çıktüar: köy komünü. Ortak çabalarla
elde edilmiş ve korunmuş ortak bir toprak anlayışı doğdu ve
kan bağına dayalı bir komüne dair zayıflayan anlayışın yeri
ni aldı. Ortak tannlar yavaş yavaş atadan kalma karakteri
yitirdiler ve yerel, bölgesel bir karakter edindüer. Belirli bir
yerin tannian ya da ermişleri halini aldüar; “toprak”, üstün
de oturanlarla özdeşleşti. Geçmişin kanbağına dayalı birlik
lerinin yerine toprak birlikleri gelişti; ve bu yeni örgütlenme,
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yeni koşullarda bazı tartışmasız avantajlar sunuyordu. Aile
nin bağımsızhgı kabul ediliyor, hatta bu bağımsızlık teşvik
ediliyordu -köy komünü ailelerin iç işlerine karışma hakkım
reddediyordu; kişisel inisiyatife çok daha fazla özgürlük tamyordu; farklı kökenden gelen kişiler arasında birhğe kural
olarak düşman değildi ve aym zamanda, eylemin ve düşün
cenin gerekh birhği de korunuyordu; nihayet, büyücülerden,
rahiplerden ya da profesyonel savaşçılardan oluşan azınlık
ların tahakküm eğihmlerine karşı koyacak kadar da güçlüydü. Köy komünü böylece gelecekteki örgütlenmenin ana çe
kirdeği oldu ve bu karakterini birçok milletin içinde günü
müze kadar korudu.
Köy komününün Slavlara, hatta eski Tötonlara özgü bir
özeUik olmadığım artık biliyoruz, bu tartışma konusu bile
değüdir. İngütere’de Saksonlar döneminde, hatta Norman
tahakkümü altında da mevcuttu ve on dokuzuncu jKizyüa ka
dar kısmen varhğını sürdürdü;^ eski îskoçya’nın, eski İrlan
da’nın ve eski Gaüer Ülkesi’nin toplumsal örgütlenmesinin
temeh köy komünüydü. Fransa’da komünal mülkiyetler ve
eküebilir toprakların köy mechsi tarafından paylaştırüması,
çağımızın ük yüzyülanndan Turgot dönemine kadar varhğım sürdürdü; Turgot köy komünlerini “çok gürültücü” buldu
ve ortadan kaldırmaya başladı. Köy komünü İtalya’da Roma
tahakkümü altında varhğım sürdürdü ve Roma İmparatorluğu’nun düşüşünün ardından yemden ortaya çıktı. İskandinavlarda, Slavlarda, Finlerde \pittdyd’d&, aynca muhteme
len kihlakunta'Aa), Coures’larda ve Lives’lerde kuraldı. Hint’
teki -eski ve modem, Aryen ve Aryen olmayan Hint’teki- köy
3. Bu konuda, F. Seebohm’un (Bay Denman Ross’un adı da yalnızca anmak
için zikredilebilir) görüşlerini değil de, Nasse, Kovalevski ve Vinogradov’un
görüşlerini (yalnızca modem uzmanların adını anıyorum) takip ediyor olma
mın nedeni, yalnızca bu üç yazarın derin bilgisi ve bakış açılarının uyumu
değil, köy komünü hakkındaki, İngiltere’de olduğu kadar başka yerde de gö
rülen tüm biçimleri hakkındaki eksiksiz bilgileridir; bu bilginin yokluğu, F.
Seebohm’un kayda değer eserinde kendini büyük ölçüde hissettirmektedir.
Aynı gözlem Fustel de Coulanges’m, eski metinlere dair coşkulu yorumları
na ve pek kendine özgü görüşler içeren zarif yazılarına da uygulanabilir.
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komünü, Sir Henry Maine’in çığır açmış eserleri sayesinde
iyi büinmektedir; Elphinstone Afganlar arasındaki köy ko
mününü tasvir etmektedir. Aynca, Moğolların uZus’unda,
Berberüerin taddarfvcvAa., Javahlann cZessa’sında, Malayahlann kota ya da to ^ ’sında, başka adlar altında Habeşistan’
da, Sudan’da, Afrika’mn içlerinde. Kuzey ve Güney Amerika’
nın yerhlerinde, Pasifik’teki takımadalann büyük ve küçük
tüm kabilelerinde de köy komününe rastlanz. Avrupa’da köy
komününün köleliğin bir sonucu olduğu şeklindeki teoriyi
tek başına bu olgu büe çürütür. Köy komünü kölelikten ön
cedir, hatta kölelik tahakkümü büe bu komünü parçalamak
ta güçsüz kalmıştır. Köy komünü, evrimin evrensel bir evresiydi, klanlar halinde örgütlenmenin geçirdiği kaçınümaz bir
dönüşümdü, en azından, tarihte rol oynamış ya da hâlâ oyna
makta olan tüm halklar için durum böyleydi.4
Köy komünü doğal bir büyümeydi ve bu nedenle yapısın4. Köy komününe ilişkin çalışmalar öyle çoktur ki, burada yalnızca birkaçını
belirtebiliriz. Sir Henry Maine’nin, Seebohm’un ve Walter’in (Das alte Wal
lis, Bonn, 1859) eserleri, İskoçya, İrlanda ve Galler Ülkesi için çok bilinen ve
popüler bilgi kaynaklandır. Fransa için P. Viollet, Précis de l’histoire du dro
it français: Droit privé, 1886 ve Bibl. de l’Ecole des Chartes’àaki çok sayıda
monografisi; Babeau, Le village sous l’ancien régime (on sekizinci yüzyılda
mir), 3. baskı, 1887; Bonnemère, Doniol, vs. İtalya ve İskandinavya için belli
başlı eserler Laveleye’in kitabmda belirtilmiştir: Primitive Property, Alman
ca çevirisi K. Bücher. Finliler için Rein, Förelâsningar, I, 16; Koskinen, Finnische Geschichte. 1874 ve çeşitli monografiler. Livonie ve Courlande halklan için, Profesör Lutşitzki, Severnyi Vestnik, 1891. Tötonlar için, Maurer’in
iyi bilinen eserleri dışında, Sohm (Altdeutsche Reichs und GerichtsVerfassung), Dahn (Urzeit, Völkeruıanderung, Langobardische Studien),
Janssen, Wilhelm Arnold, vs. Hint için, H. Maine ve onun zikrettiği eserler
dışında, Sir John Phear, Aryan village. Rusya ve Güney Slovenler için, bkz.
Kavelin, Posnikov, Sokolovski, Kovalevski, Efimenko, İvaniçev, Klaus, vs.
(1880 tarihine kadar kalabahk bir bibliyografik endeks için bkz. Sbornik svedenyi ob obşinye, Rus Coğrafya Topluluğu). Genel sonuçlar için, Laveleye’in
Propriété primitive’! dışında, bkz. Morgan, Ancient Society, Lippert, Kulturgeschichte; Post, Dargun, vs. Ayrıca bkz. M. Kovalevski’nin konferansları
(Tableau des origines et de l’évolution de la famille et de la propriété, Stock
holm, 1890). Çok sayıda özel monografi de sayılabilir; bunlann adlan P.
Viollet’nin Droit privé ve Droit public’Ae verdiği mükemmel listelerde bulunabihr. Diğer halklar için daha sonraki dipnotlara bakınız.
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da mutlak bir tekbiçimlilik mümkün değildi. Genel olarak,
ortak kökenden geldiği kabul edilen ve beUi bir ortak toprak
parçasına sahip olan aileler arasındaki bir birlikti. Fakat,
bazı halklarda -ve bazı koşulların elverişliliği sayesinde- aile
lerin yeni dallara bölünmekte acele etmediğine ve çok kala
balık olsalar da, bölünmeden kaldüdanna rastlanır. Beş, altı,
hatta yedi kuşak aynı çatı altında ya da aynı kapalı alanda
yaşamaya devam ediyor, evi ortak kuUanıyor, sürü hayvan
larına ortak olarak sahip çıkıyor ve yemeklerini hep birlikte,
aile ocağında yiyorlardı. Bu durumda, etnolojinin “bileşik aüe”
ya da “bölünmemiş aüe” diye adlandırdığı koşullarda yaşı
yorlardı. Tüm Çin’de, Hint Adalarında, güney Slovenlerin
zadruga’smA.a. ve özellikle Afrika’da, Amerika’da, Danimar
ka’da, Kuzey Rusya’da ve Fransa’nın batısında hâlâ bu “bile
şik aüeye” ya da “bölünmemiş aüe” rastlarız.^ Başka halklar
da ya da henüz yeterince belirlenememiş başka durumlarda
aüeler aym kalabalıkhk oramna erişemiyordu; torunlar, hat
ta kimi zaman oğullar evlenir evlenmez evi terk ediyor ve her
biri yeni bir aüe kuruyordu. Fakat, aileler, bölünmemiş olsun
ya da olmasın, grup halinde ya da ormanda dağınık vaziyette
de bulunsalar, köy komünleri halinde bir arada kahyorlardı;
birçok köy kabüeler hahnde birleşiyor, kabileler de konfede
rasyon oluşturuyordu. Bu sözümona “barbarlar” arasında, Av
rupa’ya az çok kalıcı biçimde yerleşmeye başladıklarında ge
lişen toplumsal örgütlenme biçimi böyleydi.
5. Birçok otorite, bileşik aileyi klan ile köy komünü arasında ara bir evre
olarak kabul etmekten yanadır, birçok durumda köy komünlerinin bölün
memiş aileden çıktığına kuşku yoktur. Bununla birlikte, bileşik aileyi fark
lı düzeyde bir olgu olarak kabul ediyorum. Bu aileyi gentes içinde görmek
teyiz; diğer yandan, bileşik ailenin, tarihin herhangi bir evresinde birg^ens’e,
bir köy komününe, ya da bir Gau’ya dahil olmadan var olduğunu ileri süre
meyiz. İlk köy komünlerinin doğrudan doğruya gentes’den, fakat yavaş ya
vaş doğmuş olduklarını ve ırklara ya da yerel koşullara bağlı olarak, ya bir
çok bileşik aileden ya da hem basit hem de bileşik ailelerden veyahut da
(özellikle yeni yerleşim durumunda) yalnızca basit ailelerden oluştuğu kanı
sındayım. Bu bakış açısı eğer doğruysa, gens -bileşik aile- köy komünü dizisi
doğru olmaz -dizinin ikinci terimi diğer iki terimle aynı etnolojik değere sa
hip değüdir. Bkz. Ek IX.
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Gentes ya da klanların, ataerkü aüenin ayn bir kulübede
ki varhğım kabul etmesi için çok uzun bir evrim gerekti; fa
kat bu kabul edildikten sonra büe klan, kişisel mülkiyet mi
rasını oldukça yavaş kabul etti. Bireye kişisel olarak ait olan
bazı eşyalar mezarı üzerinde yok edildi ya da onunla birlikte
gömüldü. Köy komünü ise, tersine, zenginliğin aile içinde bi
rikimini ve miras yoluyla aktanmını tamamen kabul ediyor
du. Fakat zenginlik özellikle taşınabilir maUar biçiminde dü
şünülüyordu, örneğin sürü hayvanlan, alet edevat, süahlar
ve oturulan ev -“yaküarak imha edilebilecek her şey gibi”6bu kategoriye giriyordu. Toprak mülkiyetine gelince, köy ko
münü bunu bilmiyordu; toprak mülkiyetini bümesine imkân
yoktu ve genel olarak günümüze kadar da bilmedi. Toprak,
kabüenin ya da tüm halkın ortak mülkiyetiydi ve köy komü
nü de kendi toprak payına sahip çıkıyordu, ta ki kabile çeşitli
köylere aynlan paylann yeniden paylaşımını talep edene
kadar. Ormanların ve el değmemiş topraklann tanma açüması çoğunlukla komünlerin ya da, en azından, bir araya gel
miş birden çok aüenin -her zaman komünün onayıyla- işi ol
duğundan, tarıma açılan parseller, dört, on üd ya da yirmi
yıüık bir süre için her ailenin mülkü oluyordu; daha sonra
bunlar, ortak olarak sahip olunan işlenir topraklann parçası
kabul ediliyordu. Özel mülkiyet ya da “daimi” sahiplenme,
gens’in ilkeleriyle olduğu kadar köy komününün dini ilke ve
kavramlanyla da uyuşmazdı; öyle ki, barbarları kişisel
toprak mülkiyeti fikrine ahştırmak için Roma yasasımn ve
Romahlann ilkelerini kısa süre içinde kabul eden Hıristiyan
küisesinin uzun süreli bir etkisi gerekti.^ Bununla birlikte,
bu mülkiyet biçimi ya da sınırsız bir süre için bu sahiplenme

6. Stobbe, Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechtes, s. 62.
7. Erken barbar evrede, kişisel toprak mülkiyetinin izlerine, bir süreden beri
Roma İmparatorluğu’nun nüfuzu altındaki halklarda -Batavialarda ve Gal’
deki Franklarda- rastlanır, Bkz. Inama-Sternegg: Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutschland, V, 1878. Aynca bkz. Besseler, Neub
ruch nach dem. alteren deutschen Recht, s. 11-12, aktaran Kovalevski, Cou
tume moderne et loi ancienne, Moskova, 1886, I, 134.
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biçimi kabul edildiğinde, aynimış bir arazinin sahibi, aym
zamanda, işlenmemiş toprakların, ormanların ve otlakların
da ortak sahiplerinden biri olarak kalmaya devam etti. Da
hası, ÖzeUikle Rusya’nın tarihinde, ajT:ı ayn hareket eden bir
kaç aüe, yabancı olarak kabul edüen kabüelere ait topraklan
ele geçirdiğinde, bu ailelerin kısa süre içinde bir araya gel
diklerini ve bir köy komünü kurduklarım, böylece, üçüncü ya
da dördüncü kuşakta, kökensel bir ortaklığı savunur olduklan, sürekli gördüğümüz bir durumdur.
Kısmen klanlar döneminden miras sdınan bir dizi kurum,
barbarlan Roma ya da Bizans sistemine göre örgütlenmiş
devletlerin tahakkümü altına sokmak için gereken yüzyıUar
boyunca, bu ana temelden, ortak toprak mülkiyetinden doğ
muştur. Köy komünü yalmzca o r t ^ toprağın adil bir bölü
münü herkes için garanti kılmak amacıyla kurulmuş bir bir
lik değildi; aym zamanda, toprakların ortak olarak işlenme
si, olası tüm biçimlerde birbirine destek olma, şiddete karşı
korunma ve ulusal bağlann yanı sıra büginin, ahlâk anlayışımn üeriki gelişimi için de bir birhği temsü ediyordu. Köy,
kabile ya da konfederasyon mecUsi tarafından kararlaştınlmadan adaletle, süahh savunmayla, eğitimle ya da ekonomik
üişküerle ügih hiçbir değişildik yapüamazdı. Komün, gens'in
bir devamı olduğundan, onun tüm işlevlerini miras aldı. O
bir universitas’iı, bir miydi -kendinde bir dünyaydı.»
Ortak yapüan avcihk, ortak bahkçüık ve bostanlann ya
da meyve ağacı plantasyonlanmn ortak tanmı eski gentes
için kuraldı. Ortak tarım barbarlann köy komünlerinde ku
ral hahne geldi. Bu konuda az sayıda doğrudan tanıkhk oldu
ğu doğrudur ve Antik çağ literatüründe. Lipari Adalan’nda
oturan bir Kelt-İber kabilesi ve Suevlerle ilgüi olarak Diodorus’un ve Juhus Caesar’ın yazüanmn bazı bölümleri ehmizde
mevcuttur. Fakat, Tötonların bazı kabüelerinde. Franklarda
ve eski İskoçya, İrlanda ve Gal kabüelerinde ortak tanm
uygulandığım kamtlayacak dolayh tanıklıklar da eksik de-

8. Mir= evren, dünya.
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ğüdir.9 Tamamen Romahlaşmış Fransa’da büe, yaklaşık yir
mi beş yü önce, Bretagne’da, Morbüıan’da ortak tanm hâlâ
bir gelenekti. 10 Eski Gal cyvar’ı ya da çiftçiler birhği, tıpkı
köy mabedine ait toprağın ortak ekimi gibi, uygarhkla en az
temas kurmuş Kafkas kabüelerinde tamamen olağandı, n
Benzer durumlara Rus köylüleri arasında sık sık rastlanz.
Dahası, Brezüya, Orta Amerika ve Meksika’daki birçok kabi
lede de tarlalanm ortak ekme ahşkanhğının olduğu ve bu
ahşkanlığın Malayahlarda, Yeni Kaledonya’da, birçok siyah
ırkta ve başka halklarda da görüldüğü büinmektedir.12 Kısa
cası, ortak tanm Aryenlerde, Ural-Altaylarda, Moğollarda,
Siyahlarda, Kızüderilüerde, Malayalüarda ve Malezyahlarda
öylesine yaygındır ki, bunu, ilkel tanmın bir biçimi olarak
kabul edebiliriz; elbette olası tek biçim olmasa da, evrensel
bir biçimdi. 13
Ortak tanm yine de ortak tüketimi zorunlu kümamaktadır. Daha klan örgütlenmesinde büe, meyve ya da bahk yük
lü kayıklar köye geldiğinde, getirdikleri yiyeceğin, birçok ai
lenin ya da gençlerin oturduğu tüm kulübeler ve “uzun evler”
arasında paylaştırüdığım sık sık görürüz; bu jdyecek her ko
nutta ayrı ayrı pişirüir. Yemeklerin akrabalar arasında ya
da yakınlann bir arada olduğu daha samimi çevrelerde yen9. Maurer, Markgenossenschaß; Lamprech, “Wirthschaft und Recht der
Franken zur Zeit der Volksrechte”, Historischer Taschenbuch içinde, 1883;
Seebohm, The English Village Community, bölüm VI, VII ve IX.
10. Letourneau, Bulletin de la Société d’Anthropologie, 1888, c. XI, s. 476.
11. Walter, Daz alte Wallis, s. 323; Dm. Bakradze ve M. Hudadov (Rusça),
Kafkas Coğrafya Topluluğu’nun Zapiski’si içinde, c. XIV. Kısım I.
12. Bancroft, Native Races; Waitz, Anthropologie, III, 423; Montrosier, Bulle
tin de la Société d’Anthropologie, 1870; Post, Studien, vs.
13. Annam’daki köy komünü üzerine Ory, Luro, Laudes ve Sylvestre’in eser
leri, M. Jobbe-Duval tarafından. Nouvelle Revue historique de droit français
et étranger. Ekim ve Aralık 1896’da incelenmiştir. Bu inceleme, Annam’daki
komünün Almanya ya da Rusya’dakiyle aynı biçimde olduğunu gösterir.
İnkalann iktidarının yerleşmesinden önce Peru’da köy komününe dair iyi
bir inceleme Heinrich Cunow tarafından yayımlandı (Die Soziale Verfassung
des Inka Reichs, Stuttgart, 1896). Ortak toprak mülkiyeti ve ortak tanm bu
eserde anlatılmıştır.
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me alışkanlığım klan öı^tlenmesinin ilkel evresinde bile gö
rürüz. Köy komününde bu kural halini almıştır. Ortak ola
rak yetiştirilen besin büe, bir bölümü ortak kuUanım için ayrüdıktan sonra, genellikle farkh evler arasında bölüştürülü
yordu. Yine de, ortak yemek yeme geleneğine sıkı sıkıya bağh
kahnmıştır. Ortak bir yemeği komünle paylaşmak için atala
rın anüması, dini bayramlar, tarlalardaki çalışmanın başla
ması ve bitmesi gibi her vesileden yararlanüdı. Bugün büe,
İngütere’de “hasat yemeği” adı altında bihnen bu gelenek,
yakın döneme kadar varhğım koruyordu. Diğer yandan, tar
laları ortak olarak ekmek ve işlemek terk edileh uzun süre
olmuş olsa da, çeşith tarımsal faahyetler hâlâ ortak olarak
yapümaktadır. Çoğu zaman toprağın bazı bölümleri ya yok
sullar yaranna ortak ambarları doldurmak için ya da ürün
lerden dini bayramlarda yararlanmak için ortak olarak eki
lir. Sulama kanaUarı ortak olarak açıhr ve tamir edilir. Ko
mün otlakları komün tarafından biçüir; bir otlağı biçen bir
Rus komününün sejnti -erkekler büyük bir istekle biçerek bir
birleriyle yarışırlarken kadınlar otu altüst eder ve yığın ha
hne getirirler- çok etküeyicidir: Burada, insan emeğinin ne olabüeceği ve olması gerektiği görülür. Bu koşullarda, ot ayn
ayn evler arasında pay edilir, kimsenin komşusunun saman
yığımndan izinsiz tek bir ot bile alma hakkı olmadığı açıktır.
Fakat bu kural Kafkas Osetlerinde tuhaf bir biçimde uygula
nır; guguk kuşu öttüğünde, ilkbaharın geldiğini ve otlaklann
yakında yeniden ota bürüneceğini müjdelediğinde, herkes
kendi sürü hayvanlan için gereken otu komşusunun yığının
dan alabilir. 14 Böylece, dizginsiz bireycüiğin insan doğasına
ne kadar aykın olduğunu gösteren, eski komünal haklar ye
niden ortaya çıkmış olur.
Avrupah bir yolcu Pasifik’teki küçük adalardan birine var
dığında ve biraz ötedeki bir palmiye yığını görerek, o tarafa
yöneldiğinde, küçük köylerin, yerlilerin çıplak ayakla yürü
mesine pek müsait ve İsviçre dağlarındaki “eski yoUara çok

14. Kovalevski, Modern Custom and Ancient Law, I, 115.
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benzeyen, iri taşlar döşenmiş yollarla birbirine birleştirildiği
ni görünce şaşırır. Benzer yollar tüm Avrupa’da “barbarlar”
tarafından açümıştır; iki bin yü önce Avrupa’yı kaplayan en
gin ormanları ve bataklıklan fethetmek için barbar topluluk
lar tarafından gerçekleştirilmiş olan devasa çalışmayı gözü
müzün önünde canlandırmak için, ana ulaşım yoUannın uza
ğındaki, uygarlaşmamış ve yerleşimin az olduğu ülkelerde
yolculuk etmek gerekir. Alet edevattan yoksun, güçsüz aile
ler tek başlarına bunu asla başaramazlardı; vahşi doğa üs
tün gelirdi. Yalnızca birükte çalışan köy komünleri balta gir
memiş ormanların, aşılmaz bataklıklann ve sınırsz steplerin
hakimi olabüirdi. İlkel yoüar, nehirleri aşmak için tekneler,
kışın kaldınlan ve büyük taşkınlardan sonra yeniden inşa
edilen tahta köprüler, köylerin kazık çit ve duvarları, etrafta
ki toprakları görebüen ve koruyabüen küçük kuleler; tüm
bunlar barbar komünlerinin işiydi. Ve bir komün çok kalaba
lıklaştığında, yeni kuşak onlardan ayrılıyordu. Eski komü
nün hemen yakımnda yeni bir komün oluşuyor, ormanları ve
stepleri adım adım insanın iktidanna tabi küıyordu. Avrupa
uluslannın boy göstermesi büe köy komünlerinin fihzlenmesinden başka bir şey değildi. Günümüzde de Rus köylüle
ri, sefalet tamamen beüerini bükmemişse eğer, komünler ha
linde göç ederler ve Amur nehri kıjalarına ya da Manitoba’ya
yerleştiklerinde toprağı hep birlikte işler ve evler yaparlar.
İngilizler, Amerika’jn kolonileştirmeye başladıklannda, eski
sisteme geri dönmüşlerdi: Onlar da köy komünleri halinde
bir araya geliyorlardı. 15
Köy komünü barbarların, düşman bir doğaya karşı zorlu
mücadelelerindeki ana silahtı. Bu aynı zamanda, karışık dö
nemlerde kolaylıkla baskı kurabilecek olan kurnazlann ve
güçlülerin karşısına çıkardıklan bir birlik biçimiydi. “Kanlı”
vahşi diye biri nasıl var olmadıysa, tasavvur edilen barbar
-gehp geçici bir hevesle dövüşen ve öldüren insan- da yoktu.

15. Palfrey, History of New England, II, 13; aktanldig^ yer: Maine, Village
Communities, New York, 1876, s. 201.
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Tersine, gerçek barbar, kabileye ya da konfederasyona yarar
lı veya zararh olabilecek şey hakkındaki düşüncelerden doğ
muş, çok sayıda ve karmaşdi bir kurumlar rejimi altında ya
şıyordu ve bu kıuTimlar, kuşaktan kuşağa, şiirler, şarkılar,
atasözleri, destanlar, vecize ve öğretiler biçiminde saygıyla
ve sevgiyle aktarılıyordu. Barbarlık döneminin bu kurumlannı inceledikçe, insanları köylerinde birbirine bağlayan bağ
lann ne kadar sıkı olduğunu keşfederiz. İki kişi arasında boy
gösteren her tartışma komünal bir olay olarak ele ahnıyordu;
bir münakaşa sırasında edilebilecek saldırgan sözler büe ko
müne ve atalara saldın olarak kabul edüiyordu. Hem kişiden
hem de komünden özür düeyerek bu durumun telafi edüme
si g e r e k i y o r d u ; i 6 ve eğer bir tartışma vurma ve yaralamayla
son buluyorsa, buna tanık olan ve dövüşenlerin arasına gir
meyenler de yaralamaya neden olmuş muamelesi görüyor
du.
Hukuki usullerde de aym anlajaş egemendi. Her anlaşmazhk öncelikle arabuluculann ve hakemlerin önüne getirihyordu ve hakemlik, barbar toplumlannda çok önemh bir rol
oynadığından geneUikle de anlaşmazhğı sonuçlandırıyordu.
Fakat olay bu şeküde sonuçlanmayacak kadar ciddiyse, ko
mün mecüsinin önüne getirihyor ve bu mechs de “hüküm ver
mek” zorunda kalıyor ve bu hükmü koşuUu bir biçimde düe
getiriyordu; yani, “yapüan hata kamtlamrsa, şu tazminat
ödenmeüdir” deniyordu; olayı yemin yoluyla doğrulayan ya
da yadsıyan altı ya da on iki kişinin hata3a kanıtlaması gere
kiyordu. Yemin eden iki taraf arasında çelişki olma halinde,
sınamaya başvurulurdu (düeUo, ateş ya da başka bir biçim
de). İki bin yüdan fazla bir süre yürürlükte kalacak olan böy
le bir usul hakkında çok şey söylenebilir; komünün tüm üye
leri arasındaki bağlann ne kadar sıkı olduğunu göstermek
tedir. Dahası, komün mecüsinin kararlanm destekleyecek
16. Konigswarter, Etudes sur le développement des sociétés humaines, Paris,
1850.
17. Bu, en azından, Kalmuklann yasasıdır. Geleneksel hukukları, Tötonlann, eski Slovenlerin, vs. yasalarıyla büyük benzerlik gösterir.
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tek şey, kendi ahlâki otoritesidir. Olası tek tehdit isyancının
yasadışı üan edilmesidir, fakat bu tehdit büe karşüıkhydı.
Komün meclisinden memnun olmayan biri kabüeyi terk etti
ğini ve bir başka kabileye geçtiğini üan edebüirdi -bu kor
kunç bir tehdittir, çünkü üyelerinden birine karşı adaletsiz
davranmış olan kabüe her türlü felakete maruz kalabilir. ı®
Geleneksel yasamn adü bir karanna karşı çıkmak, Sir Henry
Maine’in gayet iyi ifade ettiği gibi, basitçe ‘^aygunsuz”du, “çün
kü yasa, ahlâk ve olgular” o dönemde henüz insanlan birbi
rinden ayırmıyordu.19 Komünün ahlâki otoritesi öyle güçlüydü ki, çok üeri bir dönemde bile, köy komünleri feodal senyörlerin iktidan altına girdiğinde, kendi hukuki güçlerini koru
dular; bu hukuki güçler, senyör ya da temsücisine, uymaya
söz verdiği geleneksel yasaya uygun olarak yukarda belirtüen koşuUu hükmü “bulmasını” ve komüne ödemesi gereken
para cezasım (ya da fred) kendi hesabına tahsil etmesini sağhyordu. Fakat, uzun süre, senyörün kendisi, komünün işlen
meyen topraklanmn ortak mülk sahibi olarak kaldığı sürece,
komünal işlerle ilgüi olarak komün kararlarına bojmn eğmek
zorunda kaldı. İster soylu olsun, ister ruhban, herkes halk
mechsine itaat etmeliydi; Wer daselbst Wasser und Weid genusst, muss gehorsam sein (Kim ki burada su ve otlak hak
kını kıülanmaktadır, itaat etmekle yükümlüdür), der yaşh1ar. Köylüler bir senyörün serfi olduklannda büe, senyör, ken
disine çağn yapıldığında mechsin huzurunda hazır bıüunmak zorundaydı.20
Barbarların adâlet anlayışlan vahşüerden pek az farklıy
dı. Onlar da bir cinayetin ardından katilin öldürülmesi ge-

18. Bu gelenek, birçok Afrika kabilesinde ve başka yerlerde hâlâ yürürlük
tedir.
19. Village Communities, s. 65-68 ve 199.
20. Maurer (Geschichte der Markverfassung, .... 29, 97) bu konuda kesinlik
le koşulsuzdur, “Komünün tüm üyeleri, ... laik senyörler de ruhbanlar da,
Mark’ın (komün) kısmi ortak mülk sahipleri (Markberechtigte) de yabancılar
da, Mark’\n hukuk kurallarına tabiydi.” (s. 312) der. Bu anlayış, on beşinci
yüzyıla kadar yerel olarak geçerli kaldı.
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rektiğini; yaralamanın cezasının da kesinlikle yaralama ol
ması gerektiğini; hakarete uğrayan ailenin geleneksel yasa
hükmünü uygulaması gerektiğini kabul ediyorlardı. Hük
mün infazı, asla gizhce değil, kamuya du5mrularak, gün ışı
ğında yerine getirilmesi gereken kutsal bir görev, atalara
karşı bir görevdi. Sagalann ve epik şiirlerin en esinh bölüm
leri de, genel olarak, adalet olduğuna inanılan şeyi yücelten
türdendir. Tanrılar da buna yardım ediyordu. Bununla bir
hkte, barbarların baskın adalet anlayışı, bir yandan, bir an
laşmazlık içine dahil edilebilecek kişilerin sayısını sınırla
mak ve diğer yandan, kana kan, göze göz fikrinin kökünü ka
zıyarak, yerine tazminat sistemini koymaktır. Yargıçların
kullanımı için bir araya getirilmiş geleneksel hukuk kural
ları derlemesi olan barbar yasaları, intikam yerine tazminat
fikrini önce mümkün kılmaktan, sonra bu fikri teşvik etmek
ten ve nihayet, zorunlu kılmaktan ibaretti.21 Fakat tazmina
tı bir tür para cezası olarak, zengin olana istediğini yapma
hakkım vermek gibi göstermiş olanlar onu hiç anlamamışlar
dır. Para cezasından ya da fredAer?'^ tamamen farkh olan
tazminat ^ergeld ) genelhkle, her tür aktif saldın için öyle
yüksekti ki, bu tür saldırılar için asla bir teşvik unsuru ola
mazdı. Cinayet durumunda, katihn olası servetini genelhkle
aşıyordu. On sekizden sonrasını saymayı bilmeyen Osetlerde
tazminat “on sekiz kere on sekiz inek”ti, oysa ki Afrika kabi
lelerinde bu rakam 800 ineğe ya da yavrulanyla birlikte 100
deveye, en yoksul kabilelerde ise 416 koyuna u l a ş ı y o r d u . 23
Çoğu durumda, katil tazminatı ödeyemiyordu, öyle ki zarara

21. Königswarter, age, s. 50; J. Thrupp, Historical Law Tracts, Londra, 1843,
s. 106.
22. Königswarter, fred’in kökeninin tannian yatıştırmak için yapılması ge
reken bir sunudan geldiğini gösterdi. Daha sonra, banşın bozulması karşı
lığında bu sununun komüne ödenmesi gerekti; daha sonralan ise, yargıç,
kral ya da senyör, komünün haklannı üstlendiklerinde onlara ödenmesi ge
rekti.
23. Post, Bausteine ye Afrikanische Jurisprudenz, Oldenburg, 1887, c. 1, s. 64
ve devamı; Kovalevski, age, II, 164-189.
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uğrayan aüenin, katilin pişmanhğı karşısında onu evlat edinmekten başka çaresi kalmıyordu. Şimdi büe, bazı Kafkas
kabüelerinde, iki aile arasındaki bir düşmanlık son buldu
ğunda, saldırgan, dudaklarıyla, kabilenin en yaşh kadımnın
memesine dokunur ve saldınya uğrayan aüenin tüm erkek
lerinin “süt kardeşi” olur.24 Birçok Afrika kabüesinde saldır
gan kızım ya da kız kardeşini aüe üyelerinden biriyle evlen
dirir; başka kabüelerde dul olmasına yol açtığı kadınla evlen
mek zorundadır; her koşulda, aüenin bir üyesi olur, önemh
işlerde ona da damşıhr.25
İnsan yaşamına önem vermeme gibi bir tavırlan olmayan
barbarlar korkunç cezalandırmalan da bümiyorlardı; bunlar
daha sonra, Roma’mn ve Bizans’ın etkisi altında, laik ve dini
yasalarla birlikte ortaya çıkacaktır. Çünkü, Sakson yasası,
özelhkle yangın ya da silahlı talan durumunda ölüm cezasını
kolayhkla kabul ediyor olsa da, diğer barbar yasaları ölüm
cezası kararını özellikle komün ya da kabile karşısında iha
net durumunda ya da komünün tanrüanna hakaret duru
munda veriyorlardı; tanrüarı yatıştırmanın tek yolu buydu.
Görüldüğü gibi, tüm bunlar barbarlara atfedüen “sefih ahlâk”ın çok uzağındadır. Tersine, Galhlerin irzarflannda. Kral
Arthur efsanelerinde, Brehon y o r u m l a n n d a , 2 6 eski Alman
efsanelerinde, vs. ifade edüdiği şekhyle, hatta modern barbarlann özdeyişlerinde hâlâ ifade edümekte olduğu gibi, eski
köy komünlerinin derin ahlâki ilkelerine ancak hayran ola
biliriz. George Dasent, The Story of Burnt NjaVa yazdığı giriş

24. O. Miller ve M. Kovalevski, “In the Mountaineer Communities of Kabardia”, Vestnik Evropy, Nisan 1884. Mugan stebindeki Şahsevenlerde kanlı
kavgalar her zaman iki düşman tarafın evliliğiyle sonuçlanır (Markov, Kaf
kas Coğrafya Topluluğu Zapiski’\en ekinde, XIX, I, 21).
25. Post, Afrikanische Jurisprudenz’Ae, Afrikalı barbarlar arasında kök sal
mış adalet anlayışlannı gösteren bir dizi olgu aktarır. Barbarlardaki ortak
hukuka dair yapılan tüm ciddi incelemeler de aynı sonuçlara varır.
26. Bkz. olağanüstü bir bölüm: “Le droit de la vieille Irlande” (ayrıca “Le
Haut-Nord”), Etudes de droit international et de droit politique içinde, Pro
fesör E. Nys, Brüksel, 1896.
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bölümünde, Sagalarda görülen Kuzey insamnın niteliklerini,
çok doğru bir biçimde, şöyle özetler:
Yapılm ası gereken şeyi, düşmanlardan, iblislerden, kader
den çekinmeyen bir insan gibi, açıkça yapm ak; ... tüm eylem le
rinde özgür ve cesur olmak; dostlarına v e klanının dostlarına
karşı şefkatli ve cömert davranmak; düşmanlara [kısasa kısas
yasasına tabi olanlara] karşı sert ve tehditkâr olmak, fakat, on
lara karşı bile, zorunlu tüm görevleri yerine getirmek... M ütarekejri bozm am ak, kimseyi çekiştirmem ek, iftira atmamak. Bir in
sanın yüzüne söylem eye cesaret edemeyeceği şeyi asla arkasın
dan söylem emek. Barınak ya da yiyecek arayan birini, düşman
bile olsa, asla geri çevlrmemek.2’i'

Aynı ilkelere, hatta daha iyüerine epik şiirde ve Galhlerin
iriadlannda rastlanır. Düşmanlara karşı da dostlara karşı
da, “jrumuşak bir ruhla ve hakkaniyet ükelerine göre” dav
ranmak ve “haksızhklan telafi etmek” insanın en jmksek gö
revidir; “kötülük ölümdür, iyilik yaşamdır” diye haykırır ya
sa koyucu ş a i r . 28 “Dudakların yaptığı sözleşmelere uyulmadı
ğı takdirde dünya çügınca bir yer olur,” der Brehon yasası.
Ve Mordovyah mütevazı şamanist, aym nitehkleri övdükten
sonra, kendi geleneksel hukuk ilkeleri içinde, “komşular ara
sında inek ile süt çanağı ortaktır”; “ineğin sütü hem sizin için
hem de süte ihtiyacı olan içindir”; “çocuğun bedeni dayaktan
kızarır, ama vuranın suratı utançtan kızarır”, vs. diye ek
ler. 2» “Barbarlar”ın ifade ettiği ve uyduğu benzer ilkelerle
saj^alar doldurulabilir.
Eski köy komünlerinin bir diğer özelliğini de behrtmek
gerek. Bu özellik, dayamşma bağlarının giderek daha geniş
çemberleri kapsayacak şekilde yaygınlaşmasıdır. Kabileler
kavimler halinde federasyonlar oluşturmakla kalmaz, ka
vimler de, farkh kökenlerden gelseler bile, konfederasyonlar
halinde bir araya gelirler. Bazı birlikler arasında öyle yakın
27. Giriş, s. XXXV.
28. Das alte Wallis, s. 343-350.
29. Maynov, “Sketches of the Judicial Practices of the Mordovians”, Rus Coğ
rafya Topluluğu’nun etnografik Zapisfejleri içinde, 1885, s. 236, 257.
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bağlar kurulur ki, örneğin Vandallarda, konfederasyonları
nın bir bölümü Ren bölgesine doğru, oradan da İspanya ve
Afrika’ya doğru gitmek üzere ayrılmıştır, geride kalanlar ise,
kırk yü boyunca, ne toprağın paylaşımına dokunmuşlar ne
de eskiden bir arada olduklan kabilelerin terk ettiği köylere
dokunmuşlardır; ve gidenlerin geri dönme niyetinin artık ol
madığını habercüerden öğrenip emin olana kadar buralan
kendüerinin saymamışlardır. Başka barbarlarda da toprak
grubun bir bölümü tarafından ekilirken, diğer bölümü ortak
toprakİEinn sınırında, hatta ötesinde savaşırdı. Birçok kavim
arasındaki birliğe de sık rastlanmaktadır. Sicamber’ler Cherusque’lerle ve Suevlerle, Quade’lar ise Sarmatlarla birleş
mişlerdi; Sarmatlar Alanlarla, Carpe’larla ve Hun’larla bir
leşmişlerdi. Daha sonra, devlete benzeyen herhangi bir ör
gütlenmenin Avrupa kıtasının barbarlann işgahndeki her
hangi bir bölümünde oluşmasından çok önceleri, ulus anlayışımn da Avrupa’da adım adım gehştiğini görürüz. Bu ulusla
rı -çünkü Merovenj Fransası’na ya da on birinci ve on ikinci
yüzyıl Rusyası’na ulus dememek imkânsızdır- bir arada tu
tan yalnızca bir dü ortakhğı ve kendi düklerini özel bir aile
den seçmek için küçük cumhuriyetler arasındaki zımni bir
anlaşmaydı.
Savaşlar kuşkusuz kaçınümazdı; göçler savaş anlamına
gehr; fakat Henry Maine, uluslararası yasanın kabüesel kö
kenleri üzerine önemli incelemesinde, “insan, savaşı engelle
mek için beUi bir çaba göstermeden, savaş gibi bir kötülüğe
bojrun eğecek kadar asla acımasız ya da aptal değüdi” demiş
ve bu durumu gayet i j d kamtlamıştır, aynca “amacı savaşı
engeUemek ya da jrumuşatmak olan eski kurumlanmn sajası”mn ne kadar çok olduğunu da g ö s t e r m i ş t i r . 3 0 Gerçekten de
insan, varsayüdığı gibi savaşçı bir yaratık kesinhkle değildir,
öyle ki, barbarlar beUi bir yere yerleştiklerinde, savaşçı alışkanhklıklannı o kadar çabuk yitirirler ki, bir süre sonra.

30. Henry Maine, International Law, Londra, 1888, s. 11-13; E. Nys, Les ori
gines du droit international, Brüksel, 1894.
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kendilerini olası davetsiz misafirlerden korusun diye özel
“dük’ler ve scholse’ler ya da “savaşçı birlikler” beslemek zo
runda kabrlar. Gürültü patırtıdan uzak işleri savaşa tercih
ederler; böylece, insan barışçıl karakteri nedeniyle, savaşçıhk mesleğini uzmanlık konusu hahne getirdi; bu uzmanlık,
daha sonra, insanlık tarihinin “devletler evresi”nde kölehğin
ve tüm savaşların yolunu açacaktır.
Barbarlann kurumlannı gün ışığına çıkarmakta tarihçi
büyük güçlük çeker. Atüan her adımda, eldeki tarihsel bel
gelerin açıklayamayacağı zayıf emarelere rastlanır. Fakat,
barbar atalanmızınkine neredeyse özdeş bir toplumsal ör
gütlenme içinde hâlâ yaşamakta olan çok sayıda kabilenin
kurumlarına baktığımızda geçmişe eksiksiz bir ışık yansıt
mış oluruz. Burada, yalmzca seçim yapmakta güçlük çekeriz,
çünkü Pasifik adaları, Asya stepleri ve Afrika’nın düzlükleri,
insanlığın vahşi gentes’ten devletler halinde örgütlenmeye
geçmek için kat ettiği olası tüm ara evrelerin örneklerini içe
ren gerçek birer tarih müzesidir. Bu örneklerden bazılarını
inceleyehm.
Buryatlann (Moğollar) köy komünlerini, özelhkle Rus et
kisinden en fazla uzak durmuş olan, yukan Lena üzerindeki
Kudinsk stebinde bulunanlan ele alırsak, sürü hayvam
yetiştiriciliği ile tanm arasındaki geçiş evresinin barbarlanmn sadık temsilcilerim onlarda buluruz.^ı Bu Buryatlar hâlâ
“bölünmemiş aüe” olarak yaşamaktadır; yani her oğul evlen
diğinde ayn bir kulübeye yerleşse de, yine de en azından üç
kuşağın kulübeleri aynı çitlerin içinde bulunur ve bölünme
miş aile üyeleri kendi tarlalannda ortak olarak çalışırlar,
ortak ocaklara ve ortak sürü hayvanlarına sahiptirler, ortak
“gebe hayvan ağılları” (kazıklarla çevrili küçük toprak parça
sı, burada dana yetiştirmeye elverişh yumuşak ot biter) var
dır. Genel olarak, yemekler her kulübede ayn ayrı yenir; fa-

31. 1862 yılında Sibirya’ya sürgün gönderilmiş bir Rus tarihçi olan Kazanlı
Profesör Şiyapov, onların kurumlarına dair iyi bir tasviri Doğu Sibirya
Coğrafya Topluluğu’nun İzvestia’]annda yayımlamıştır, c. V, 1874.
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kat, et kızartılmaya başlandığında, bölünmemiş ailenin, sa
yısı yirmi ile altmış arasında değişen tüm üyeleri hep birlik
te şölende yer ahr. Aynı yere yerleşmiş olan çok sasada bölün
memiş aile, (çoğunluğu eski bölünmemiş ailelerden arta ka
lan) aym köyde oturan daha küçük aileler gibi, ulus ya da
köy komününü meydana getirir; birçok ulus bir kabile oluş
turur; ve Kudinsk stebindeki kırk altı kabile ya da klan da
bir konfederasyon hahnde bir araya gelir. Gerektiğinde özel
amaçlar için kabüelerin bir bölümü tarafından daha dar fe
derasyonlar oluşturulur. Toprak ulus’nn tüm üyelerinin, daha
doğrusu konfederasyonun ortak mah olduğundan, özel toprak
mülkiyeti bilinmemektedir; gerek olduğunda toprak çeşitli
ulus’lar arasında kabilenin halk meclisi tarafından ve kırk
altı kabile arasında da konfederasyon mechsi tarafından ye
niden paylaştırılır. Üç yüz yüdır Rus otoritesi altında yaşıyor
olmalanna ve Rus kurumlarından haberdar olmalarına rağ
men, aynı örgütlenmenin Doğu Sibirya’daki 250 bin Buryat
arasında da baskın örgütlenme olduğunu belirtmek gerekir.
Tüm bunlara rağmen, özellikle Rus hükümetinin kendi
seçtiği tayşa’larma. (prensler) abartılı bir önem vermesinden
bu yana, Buryatlar arasında servet eşitsizlikleri hızla gelişti;
tayşa’\ax sorumlu vergi toplayıcılan ve konfederasyonların
Ruslarla idari ve hatta ticari ilişkilerinde temsilci olarak ka
bul edüiyordu. Bu durum bazüannm zenginleşmesine çok
imkân sağladı, diğer yandan ise çok sayıda insanın yoksul
laşmasıyla Buryat topraklarına Rusların sahip çıkması aynı
döneme denk gehr. Fakat, bir aile kendi sürü hayvanlannı
kaybettiğinde, belini doğrultabilsin diye, en zengin ailelerin
onlara birkaç inek ve birkaç at vermesi Buryatlarda, özellik
le Kudinsk’dekilerde bir gelenektir -bu, yasadan da önemli
bir gelenektir. Aüesi olmayan yoksul kişiye gelince, hemcins
lerinin kulübelerinde yemek yer; bir kulübeye girer, ateşin
yakımna oturur -iyüik olsun diye değil, hak gereği- ve her za
man kül kırk yararak eşit parçalara aynlan yemeği paylaşır;
akşam yemeğini nerede yediyse orada uyur. Genel olarak,
Buryatlann komünist gelenekleri Sibirya’yı keşfe gelen Ruslan öyle etküedi ki, onlara Bratskiye -“Biraderler”- adım
131

Barbarlar Arasında

...

verdiler ve Moskova’ya şunu bildirdiler: “Onlar arasında her
şey ortak; sahip oldukları her şe}^ kendi aralannda paylaşı
yorlar.” Şimdi büe, Lena’daki Buryatlar arasında, buğday
satmak ya da birkaç sürü hajrvanını satüsın diye bir Rus ka
sabına yoUamak söz konusu olduğunda, ulus aüeleri ya da
kabüe, buğdaylannı ve sürü hayvanlanm bir araya getirir ve
hepsi birmiş gibi satarlar. Ayrıca her ıdus'un, ihtiyaç duru
munda kıülamlmak üzere yedek tohumlan vardır; ortak firın
(eski Fransız komünlerinin sıradan fınm) ve demirci vardrr,
bu, Hint komünlerindeki demirci gibi,32 komünün üyesi oldu
ğundan köy sakinleri için yaptığı işten asla para almaz. Karşüıksız çalışmak zorundadır ve kalan zamanım Bıoryatlar’ın
giysilerini süsledikleri işlemeh ve gümüş kaplamalı küçük
metal plakalar imal etmek için kıülandığından, bunları im
kân olduğunda başka klandan bir kadına satabüir, fakat
kendi klanından kadınlara bu süsler ancak hediye olarak verilebüir. Komün içinde kesinlikle ahş veriş yapümaz; bu ku
ral öyle katıdır ki, zengin bir aüe bir emekçi kiraladığında,
bu emekçi ya bir başka klandan ya da Ruslar arasından ahnmahdır. Bu gelenek elbette yalmzca Buryatlara özgü değü
dir, modern Barbarlar arasında, Aryenler ve Ural-Altaylüar
arasında öyle yaygındır ki, bu, muhtemelen atalanmızın ge
nel bir uygulamasıdır.
Konfederasyon içinde birlik duygusu kabüelerin ortak çıkarlanyla, komün toplantüarıyla ve bu toplantılarla birlikte
yapüan şenliklerle sağlanır. Bu birlik duygusu bir başka ku
rum tarafından da sürdürülür: çok uzak bir geçmiş hatırası
olan aba ya da ortaklaşa av. Her sonbahar, Kudinsklerin
kırk altı klanı bu av için bir araya gehr, avın ürünü de tüm
aüeler tarafından pay edilir. Dahası, zaman zaman, tüm
Buryat mületinin birhğini göstermek için müli afea’lar tertip
lenir. Baykal Gölü’nün yüzlerce kilometre batısında ve doğu
sunda yayüan tüm Buryat klanlan seçtikleri avcüarı gönde
rirler. Binlerce insan bir araya gehr, her birinin yanında bir

32. Sir Henry Maine, Village communities. New York, 1876, s. 193-196.
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ay yetecek yiyecek vardır. Herkesin payı eşit olmahdır ve bu
paylar birbiriyle kanştmlmadan önce, seçümiş bir yaşh her
birini tartar (hep “elle” tartüır; terazüer eski geleneğe saygı
sızlık sayıhyor olmahdır). Sonra, avcüar yirmişer kişüik grup
lar halinde a3T-üırlar ve her grup, gayet İ3d saptanmış bir
plana göre avlanmaya gider. Bu a&a’larda tüm Buryat mületi, güçlü bir bağla birbirlerine bağlandüdan bir dönemden
kalma epik gelenekleri yeıüden yaşar. Şunu da ekleyehm ki,
benzer ortak avlar Kızüderüüerde ve Usuri kıyılarındaki
Çinlüerde {koda) de gelenektir.^3
Gelenekleri iki Fransız kâşif tarafindan^^ gayet iyi tasvir
edüen Berberiler, tarımda çok daha ileri olan bir “barbar” ör
neğidir. Sulanan ve gübrelenen tarlalan titizlikle ekilir, dağhk bölgelerde her toprak parçası beüe işlenir. Berberüer ta
rihleri boyunca çok sayıda değişim geçirmiştir; bir süre için
mirasta Müslüman yasasım benimsemişler, fakat buna pek
uyum sağlayamamışlar ve yüz eUi yü önce kabüelerin ahşümış eski yasasına geri dönmüşlerdir. Toprak mülkiyeti onlar
da karma bir karakter gösterir, özel toprak mülkiyeti komü
nal mülkiyetle birhkte mevcuttur. Fiüen örgütlenmelerinin
temeli köy komünüdür, taddart denen bu komün, genel ola
rak, soy ortakhğı bulunan birçok büeşik aileden (karuba) ve
küçük yabancı aüelerden oluşur. Birçok köy klanlar ya da ka
bileler (ar?) hahnde bir araya gelir; kabüeler konfederasyon
kurar {hak’ebilt)] birçok konfederasyon da kimi zaman, özel
hkle savunma için silahlanmak gerektiğinde, bir birhk oluş
tururlar.
Berberiler, cemaaf in, ya da köy komünleri meclisinin oto
ritesinden başka hiçbir otorite tanımazlar. Tüm yaşh erkek
ler, açık havada ya da taş koltuklarla döşenmiş özel bir bina
da toplanır ve cemaat kararları oybirliğiyle ahnır: yani top
lantıda hazır bulunanlar herhangi bir karan kabıü edene ya
da uymaya ikna olana kadar tartışmalar sürer. Köy komü

33. Nazarov, The North Usuri Territory (Rusça), Saint-Petersburg, 1887, s. 65.
34. Hanoteau ve Letourneux, La Kabylie, 3 cilt, Paris, 1883.
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nünde bir karan dayatacak hiçbir “otorite” olmadığından bu
sistem köy komünlerinin olduğu her yerde uygulanmıştır ve
komünlerin varhğım sürdürdüğü yerlerde, yani yüz milyon
larca insan arasında hâlâ yürürlüktedir. Cemaat icra gücünü
seçer -kıdemh kişi, kâtip ve veznedar; vergileri belirler ve or
tak topraklann paylaşımını yönetir, aym zamanda da kamu
yaranna her tür işi idare eder: yollar, camiler, çeşmeler, su
lama kanaUan, yağmacılardan korunmak için inşa edilmiş
kuleler, çitler, vs. komün tarafından yapılır; büyük yollar,
büyük camiler ve büyük pazar meydanlan ise kabilenin işi
dir. Ortak kültürün çok sayıda kalıntısı varlığını sürdürür,
evler hâlâ köyün tüm erkek ve kadınlanmn yardımıyla ya da
yardımı sayesinde inşa edilmektedir. “Yardım”a çok sık baş
vurulur, tarla ekimi, hasat vs. için. Mesleki çahşmaya gehn
ce, her komünün kendi demircisi vardır, komünün topra
ğından kendi payına düşeni kullanır ve komün için çalışır;
toprağı sürme zamanı yaklaştığında bu işçi her evi ziyaret
eder, hiçbir karşılık beklemeden aletleri ve sabanlan tamir
eder. Yeni sabanların yapımı gönüllü bir iş olarak kabul edi
lir, karşılığında ne para ne de herhangi bir biçimde ücret
beklenir.
Berberiler özel mülkiyeti önceden tanıdıklanndan arala
nnda zenginler ve yoksullar vardır. Fakat herkes birbirine
çok yakın yaşadığından ve yoksulluğun nasıl başladığım bil
diğinden, bunu herkesin başına gelebilecek bir kaza olarak
kabul ederler. Rus köylülerinin bir atasözü, “dilenci torbasını
asla taşımam deme, asla hapse girmem deme” der; Berberiler
bu atasözünü uygular ve zenginlerle yoksullar arasında hiç
bir davramş farkı görülmez; yoksul biri “yardım” istediğinde,
zengin kişi onun tarlasında çahşmaya gelir, tıpkı yoksulun
da sırası geldiğinde yapacağı gibi.35 Dahası, cemaaf\&v kimi
35. “Yardım” çağrısında bulunulduğunda, davetlilere yemek sunmak gere
kir. Kaikaslı dostlarımdan biri, Gürcistan’da, yoksul birinin “yardım”a ihti
yacı olduğunda, yemek hazırlamak için bir zenginden bir ya da iki koyun
ödünç aldığını ve komün üyelerinin de, kendi emeklerinin yanı sıra, borcunu
ödemesi için gerekH her şeyi getirdiklerini anlattı. Benzer bir gelenek Mordovyalılarda da vardır.
134

.. Karşılıklı Yardımlaşma
zaman ortak olarak ekilmiş bazı tarla ve bahçeleri en yoksul
insanların kullanımına ayırırlar. Benzer birçok gelenek bu
gün de sürüyor gözükmektedir. Yoksul aileler et satın alama
dıklarından, ya toplanan paralarla ya da cemaat’e yapılan
bağışlarla veyahut zeytin yağı yapımında kullamlan ortak
tekneler için ödenen paralarla yoksullar için düzenh olarak
et satın ahnır; bu et, hah vakti yerinde olmayanlara eşit mik
tarda dağıtılır. Bir aile koyun ya da genç bir öküz kestiğinde
ve o gün eğer pazar yoksa, köyün tellah sokaklarda bu olayı
duyurur, böylelikle hastalar ve hamile kadınlar gehp etten
istedikleri kadarım alırlar. Karşıhkh yardımlaşma Berberilerin tüm yaşamında kendini gösterir; içlerinden biri, yaban
cı topraklara yaptığı bir yolculuk sırasında, ihtiyaç içindeki
bir başka Berberiye rastlarsa, bedeli kendi serveti ya da ya
şamı bile olsa, onun yardımına koşar; yardım etmediği tak
dirde, yardım görmeyenin cemaatti şikâyette bulunabilir ve
bencil kişinin cemaati zaran hemen telafi eder. Burada, or
taçağ tüccar loncalannı inceleyenlerin aşina olduğu bir gele
nekle karşı karşıyayız. Bir Berberi köjdine gelen her yabancı
kışın orada kalma hakkına sahiptir ve atlan ortak topraklar
da jdrmi dört saat otlayabilir. Fakat ihtiyaç durumunda ne
redeyse sınırsız bir yardım göreceğine emin olabilir. Örneğin,
1867-68 açlığı sırasında Berberiler, soy aynmı yapmaksızın,
köylerine sığınan herkesi kabul ettiler ve beslediler. Deliys
kasabasında, Cezayir’in her tarafindan, hatta Fas’tan gelme
12 binden fazla insan bu şekilde beslendi. Cezayir’de açlıktan
ölünürken. Berberi bölgesinde açlıktan ölen tek bir kişi bile
olmadı. Kendi ihtiyaçlannı kısıtlayan cemaafler, yönetim
den asla yardım talep etmeden, en küçük bir şikâyette bulun
madan yardımı örgütlediler; bunu doğal bir görev olarak ka
bul ediyorlardı. Avrupah çiftçiler arasında, yabancı akınının
sonucu olarak hırsızhklan ve kargaşayı engeUemek için her
tür polisiye önlem alınırken. Berberi topraklarında benzer
hiçbir şeye gerek olmadı: cemaat’ler dışardan herhangi bir
yardıma ya da korumaya hiç ihtiyaç duymadılar.^®
36. Hanoteau ve Letoumeux, La Kabylie. II, 58. Yabancılara gösterilen say135
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Berberi yaşamının çok ilginç iki özelliğini daha belirtmehyim. Bunlardan birincisi, anaya ya da savaş halinde kujmlann, kanalların, camilerin, pazar meydanlarının, bazı yolla
rın, vs. korunması, İkincisi ise ço/’tur. Anaya'da., hem savaş
acüannı azaltmaya hem de çatışmaları önlemeye yönelik bir
dizi kurumla karşılaşırız. Örneğin pazar yeri, özellikle sınır
bölgesindeyse ve BerberUerle yabancıların Uişkide olduğu bir
yerse anaya’dxr\ pazardaki huzuru bozmaya kimse cesaret
edemez; eğer bir kargaşa başgösterirse, pazann bulunduğu
yerde hemen toplanan yabancılar tarafından yatıştınhr. Ka
dınların köyden çeşmeye gitmek için kullandıkları yol da, sa
vaş halinde, araaya’dır, vs. Çofa. gehnce, bu işbirhğinin çok
yaygın bir biçimidir ve ortaçağın Bürgschaften’lerine ya da
Gegilden'lerine çok benzer. Bunlar, karşüıkh koruma için ve
köyün, klamn ve konfederasyonun bölgesel örgütlenmesi ta
rafından karşüanamayan çeşith -entelektüel, pohtik, ahlâkiihtiyaçİEir için kurulmuş topluluklardır. Çof, bölgesel sınır tammaz; üyelerini farkh köylerden, hatta yabancüar arasın
dan toplar; ve onları hayatta olabilecek her şeye karşı korur.
Bu, bölgesel gruplaşmaya, bölge-ötesi bir gruplaşma ekleme
çabasıdır; sınırlar ötesinde meydana gelebüen her tür yakın
laşmaya cevap verebümek amaçlanır. Zamanımızın büj^k
üerlemelerinden biri olarak kabul ettiğimiz, kişisel beğeni ve
fikirlerin özgürce ve enternasyonal birhğinin kökeni barbar
antikçağdadır.
Kafkas dağhlannda da aym türden, son derece öğretici sajasız örnek görülür. Osetlerin mevcut geleneklerini -büeşik
aüeleri, komünleri ve adalet anlayışları- inceleyen Maksim
Kovalevski, önemh bir eserde. Modern Custom and Ancient
Law, eski barbar yasalarımn benzer düzenlemelerini adım
adım saptamış, hatta feodahtenin kökenlerim incelemiştir.
Kafkasların diğer gruplarında, kimi zaman, köy komününün
kaynağını kabüeden almadığım, farkh soydan ailelerin gögmın aynısı Moğollarda da kuraldır. Bir yabancıyı kendi çatısı altına almayı
kabul etmeyen Moğol, yabancı bu nedenle acı çekmişse “kan bedeli”ni tü
müyle ödemek zorundadır. Bastian, Der Mensch in der Geschichte, III, 231.
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nüUü birliğinden geldiğini görürüz. Daha yakın dönemlerde,
köy sakinlerinin “ortakhk ve kardeşlik” yemini ediyor olduğu
bazı Hevsur köylerinin durumu böyledir.3’^ Kafkasların bir •
başka bölgesinde, Dağıstan’da, iki kabile arasında, her ikisi
de kendi komünlerini (hatta gens “sımf’lanmn izlerini) ko
rurken, feodal üişküerin kurulduğunu görürüz; bu, barbarla
rın İtalya’yı ve Gahçya’yı fethi sırasında görülen şeyin canh
bir örneğidir. Zakatali bölgesindeki birçok Gürcü ve Tatar
köyünü fethetmiş olan Lezgüer bu topraklan ayrı ayrı aüeler
arasında paylaştırmadılar; günümüzde, üç köyde 12 bin ai
leden oluşan ve en az 3drmi Gürcü ve Tatar köjrüne ortak
olarak sahip olan feodal bir klan kurdular. Fatihler, kendi
topraklanm klaıüan arasında paylaştırdı ve klanlar da bu
topraklan aüeler arasında eşit olarak dağıttı; fakat, kendi
lerine bağh olanlann cemaai’ine asla karışmadılar. Bu cema
atler, Jıdius Csesar’ın belirttiği şu geleneği uyguluyordu
hâlâ: ortak topraklann hangi bölümünün eküeceğine her yü
cemaat karar verir, bu bölüm aüe sayısı kadar parçaya ay
rılır ve paylar kurayla çeküir. Toprakta özel mülkiyetin oldu
ğu, serflere ise ortak sahip olunan^» Lezgüer arasında bir
miktar ücreth işçiye de rastlamyor olmasına rağmen, toprak
lara ortak olarak sahip olmaya devam eden Gürcü seriler arasında ücreth işçiye az sayıda rastlanır. Kafkas dağlüannın
geleneksel hukuku, Longobard’lannkine ya da Sal Frankla
rının hukukuna aşağı joıkarı benzemektedir ve onlarda görü
len birçok düzenleme eski barbarlann hukuki usuüerini an
lamaya yardımcı olur. Çok duyarlı bir karaktere sahip olduklanndan, ölümcül bir sona varacak anlaşmazhklan engeüemek için ellerinden geleni yaparlar. Örneğin, Hevsurlarda

37. N. Hudadov, “Notes on the Khevsoures”, Kafkas Coğrafya Topluluğu’nun
Zapiski’si içinde, XIV, Tiflis, I, 1890, s. 68. Aynı zamanda, kendi birlikleri
içinde doğan kızlarla evlenmeme yemini de ederler; bu, gens’in eski kural
larına tuhaf bir geri dönüştür.
38. Dm. Bakradze, “Notes on the Zakataly District”, aynı Zopis^î’lerde, XIV,
I, s. 264, Çiftçilik için “ortak ekipler” Lezgilerde de Osetlerde de çok yay
gındır.
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bir kavga patlak verdiğinde kılıçİEir hemen çeküir; fakat, eğer bir kadın başındaki puşuyu çıkarıp kavga edenlerin ara
sına fırlatırsa kıhçlar hemen kınlarına geri girer ve kavga
yatışır. Kadınların başlarına taktıkları şey anoya’dır. Eğer
bir kavga, zamanında durmazsa ve sonu ölümle biterse, taz
minat olarak ödenmesi gereken miktar öyle }mklüdür ki, sal
dırgan ömrü boyunca tamamen sefalete düşer, tabii eğer za
rar gören aile tarafından evlat edinilmezse; eğer önemsiz bir
tartışmada küıcına sarılmış ve yaralamaya yol açmışsa, klamndaki itibarım sonsuza dek yitirir. Tüm anlaşmazlıklarda
aracılar olaya el koyar; klan üyeleri arasından yargıçlar seçi
lir; önemsiz olaylar için altı, daha ciddiler için on, on beş yar
gıç. Rus gözlemcüer yaıpıçlann ahlâki olarak kesinlikle yoz
laşmamış olduklarına tamktır. Yemin öyle önemhdir ki, her
kesin saygı gösterdiği insanlar yemin etmekten muaftır: Olay ne kadar ciddi olursa olsun onun basit bir onayı yeterhdir; Hevsur inşam suçluluğunu kabul etmekte asla tereddüt
etmez (elbette henüz uygarhkla temas etmemiş Hevsur’dan
söz ediyorum). Yemin özeUikle mülkiyetle ügüi durumlar için
geçerlidir, bu durumlarda, olguların saptanmasının ötesinde
belh bir değerlendirme yapmak da gerekir; böylesi durumlar
da, tartışma}^ karara bağlayacak kişüer çok ihtiyatlı davra
nırlar. Genel kural olarak, Kafkasların barbar topluluklarını
karakterize eden şey, hemcinslerinin haklarına saygıda ve
namuslulukta kusursuzluktur.
Afrika kavimlerinde, son derece ilginç toplulukların bü
yük bir çeşithiiği görülür, ilkel köy komününden barbar ve
despotik monarşilere kadar tüm ara düzeyler mevcuttur, do
layısıyla, kurumlannın karşüaştırmah incelenmesinin sonuç
larını, özet olarak bile olsa, burada verme fikrinden vazgeç
mek zorunda kahyorum.^s Şunu söylemek yeter, küçük krallannın en korkunç despotizmi altında büe, geleneksel huku
ku uygulayan komün mechsleri, işlerin önemh bir bölümün39. Bkz. Post, Afrikanische Jurisprudenz, Oldenburg, 1887; Münzinger, Ue
ber das Recht und Sitten der Bogos, Winterthur, 1859; Casalis, Les Bassou
tos, Paris, 1859; Maclean, Kaßr Laws and Customs, Mount Coke, 1858, vs.
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de kendi başlarına buyruktur. Devlet yasası, kralın basit bir
kaprisiyle ya da yalmzca kendi oburluğunu tatmin etmek
için herhangi bir kişiyi öldürtmesine izin verir; fakat halkın
geleneksel hukuku, başka barbarlarda görülen ve atalanmızda da var olmuş karşılıkh destek ağım korumaya devam eder. Daha iyi koşullardaki bazı kabilelerde (Borno’da, Ugan
da’da, Habeşistan’da ve özelikle Bogo’larda), geleneksel hu
kukun bazı düzenlemeleri, iyüiğin ve incehğin gerçekten izi
ni taşıyan duygulann ifadesidir.
Kuzey ve Güney Amerika’daki yerlilerin köy komünleri de
aynı özeUiği taşır. Brezilya Tupüeri “uzun evler’de yaşıyor
du, buradaki klanlar buğday ve manyoka tarlalannı ortak
olarak işhyorlardı. Daha ileri bir uygarhk olan Arani’lerde
tarlalannı ortak işleme ahşkanlığı vardı; ilkel bir komünizm
ve “uzun evler” sistemi koşuUarında güzel yollar yapma}a ve
ortaçağ başlannda Avrupa’da görülenler kadar gehşmiş ve
çeşitli ev endüstrüeriyle uğraşmayı öğrenmiş olan Oucaga’
larda da durum aynıydı.^o Tüm bu kavimler, önceki sayfalar
da örneklerini verdiğimiz geleneklere benzer hukuk gelenek
leri koşuUannda yaşıyordu. Dünyanın bir diğer ucunda Ma
lay feodalitesiyle karşılaşıyoruz, fakat herkesin toprağın en
azından bir bölümüne ortak olarak sahip olduğu köy komün
lerine ya da negaria'lara bu feodalite dokunamamıştır ve ge
rek olduğunda, kabilenin çeşitli negaria’ları arasında toprak
lar yeniden d a ğ ıtü ıy ord u .^ ı Minahasa’daki Alfuru’larda ha
şatın ortak olarak toplandığını görürüz; Wyandot’lardaki yerh kabüelerde topraklar kabüe içerisinde düzenh olarak yeni
den dağıtıhr ve toprağın ürünü de klan tarafından dağıtüır;
Müslüman kurumların eski örgütlenmelerini henüz tama
men yok etmedikleri Sumatra’nın tüm bölümlerinde büeşik
aileyle (suka) ve toprağın bazı bölümleri izni olmadan tarıma
açılmış olsa da, toprak üzerinde hakkını koruyan köy komü-

40. Waitz, III, 423 ve devamı.
41. Post, Studien zur Entwieklungsgeschichte des FaniiUen-Rechts, Olden
burg, 1889, s. 270 ve devamı.
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nüyle (kota) k a r ş ıla ş ın z .42 Yani, karşılıklı olarak korunmak
için, anlaşmazhklann ve savaşlann önüne geçmek için tüm
gelenekler, önceki sajdFalarda köy komününün karakteristik
özeUikleri olarak kısaca belirtUmiş olan gelenekler burada
da karşımıza çıkar. Hatta toprağın ortak mülkiyeti geleneği
bozulmadan kaldığı ölçüde, âdetlerin daha yumuşak ve daha
iyi olduğu büe söylenebilir. De Stuers, köy komünü kurumunun fatihler tarafından daha az bozulduğu kabüelerde, ser
vet eşitsizhğinin daha az olduğunu ve kısasa kısas yasasının
büe daha az vahşi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekü
de belirtir. Tersine, köy komününün tamamen ortadan kaldınldığı yerlerde ise, “köy sakinleri despotik efendilerinin en
korkunç baskısına maruz k a lm ış la r d ır .”43 Bu çok doğaldır.
Waitz, kabüe konfederasyonlarım korumuş olan kabüelerin
daha jrüksek bir gehşim düzeyine sahip olduğunu ve eski bir
lik bağlannı yitirmiş kabüelerden daha zengin bir edebiyatlan olduğunu saptadığında, zaten büinen bir şeyi görmüştür.
Her üdimdeki ve tüm ırklardaki barbar topluluklar ara
sındaki benzerlikler çok çarpıcı olsa da, yeni örnekler bizi
bıktıncı tekrarlara sürükler. Aynı evrim süreci tüm insanlık
ta şaşırtıcı bir benzerlikle gerçekleşmiştir. Klan örgütlenme
si, içerden, ajrümış aüenin, dışardan da göçmen klanların
parçalamasıyla saldınya uğradığında ve farkh soydan yabancüan kabul etme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığın
da, işte bu dönemde, toprak anlayışına dayanan köy komünü
ortadan kalkar. Önceki kurumdan -klandan- doğal olarak
çıkmış olan bu yeni kurum, barbarlara tarihlerinin çok kanşüc bir evresinden, hayatta kalma mücadelesine batacak olan
ayn aüeler hahnde dağümadan geçmesini sağladı. Yeni kül
tür biçimleri yeni örgütlenme koşuüannda gelişti; tarım, gü
nümüze kadar ender olarak aşümış bir evreye vardı; ev içi

42. Vo-weW, Annual Report of the Bureau of Ethnography, Washington, 1881,
aktarıldığı yer Studien, Post, s. 290; Bastian, Inselgruppen in Oceanien,
1883, s. 88.
43. De Stuers, aktaran Waitz, V, 141.
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endüstriler yüksek bir mükemmellik düzeyine erişti. Vahşi
yerler keşfedildi, yoUarla birbirine bağlandı ve ana topluluk
lardan oğul arüar gibi çıkan gruplar buralara yerleştiler. Pa
zarlar oluştu ve korunakh merkezler kuruldu, ortak ibadet
için tapınaklar yapüdı. Tüm kavimlere ve farkh kökenden
birçok kavme uzanan, daha geniş bir birlik fikri adım adım
tasarlandı. Yalmzca intikam fikrini içeren eski adalet anlayı
şı yavaş ve derin bir dönüşüm geçirdi -intikamın yerini taz
minat aldı. İnsanhğın üçte ikisinin, hatta daha fazlasının
gündeük yaşamımn yasası olmaya devam eden geleneksel
yasa, bu örgütlenme koşullarında oluştu; kişisel zenginhklerin birikimine sunulan kolaylıklara orantılı olarak gücü bü
yüyen azınhklann, kitleleri ezmesini engeUemeye yönelik gö
renekler sistemi de bu koşuüarda oluştu. Kitlelerin karşıhkh dayamşmaya yönelik eğihmlerinin aldığı yeni biçimler
bunlardı. Ve insanlığın bu yeni, yaygın örgütlenme biçimi ko
şullarında gerçekleştirdiği -ekonomik, entelektüel ve ahlâkiüerleme öyle büyüktü ki, devletler, daha sonra oluşmaya
başladıklarında, eskiden herkesin çıkan adına köy komünü
nün uyguladığı tüm hukuki, ekonomik, idari işlevleri azınhklann çıkan adına sahiplenmekten başka bir şey yapmadı.
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Ortaçağ Şehrinde
KarphkU Yardımlaşma

-Barbar toplumunda otoritenin gelişimi. -Köylerde
serflik. -Korunaklı şehirlerde isyan: şehrin özgürlüğü;
fermanlar. -Lonca. -Özgür ortaçağ şehrinin ikili kö
keni. -Ozyargı; özyönetim. -Emeğin onurlu konumu.
-Lonca ve şehir aracılığıyla ticaret.

Toplumsallık, karşılıklı yardımlaşma ve destek ihtiyacı
insan doğasının öylesine- içseUeşmiş parçasıdır ki, tarihin
hiçbir döneminde insanları geçim için birbirleriyle savaşan
ve tek başına yaşayan aileler halinde göremeyiz. Tam aksine,
önceki iki bölümde de görmüş olduğumuz gibi, çağdaş araş
tırmalar, tarih öncesi yaşamın başlangıcından bu yana in
sanların, ortak soy fikri ve ortak atalara tapma ile kurulan
gentes, klan veya kabileler halinde toplandığını kanıtlamak
tadır. Binlerce yıl boyunca bu örgütlenme, dayatıcı hiçbir oto
rite olmaksızın rağmen, insanları bir arada tutmuştur. Bu
örgütlenme insanlığın sonraki tüm gelişimini derinlemesine
etkilemiştir; ve ortak soy bağları büyük oranda göçlerle gev
şeyip klan içinde ayrı ayrı ailelerin gelişimi eski birliği boz
duğunda, insanın toplumsal dehası, genel olarak bölgesel olan yeni bir birhk türünü -köy komününü- ortaya çıkardı. Bu
kurum da, birkaç yüzyıl bojmnca insanları bir arada tuttu ve
onların toplumsal kurumlannı daha fazla gehştirmelerini,
tarihin en karanlık dönemlerinden gevşek aile ve birey bir
liktelikleri biçiminde dağılmadan geçmelerini, evrimleri açı
sından bir adım ilerlemelerini ve (pek çoğu günümüze dek
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sürmüş olan) birçok tah toplumsal kurum yaratmalarını sağ
ladı. Varlığım hep korumuş olan karşıhklı yardımlaşma eği
liminin daha ileri aşamalarını artık izleyebiliriz. Roma İmparatorluğu’nun jnkıhşından sonra, sözde barbarların yeni
bir başlangıç döneminde sahip olduklan köy topluluklanm
ele alarak, ortaçağda kitlelerin yeni toplumsal yönelimlerini
ve özellikle de ortaçağ loncalan ile ortaçağ şehrini incelemek
zorundayız.
Müattan sonraki dönemin ilk yüzyıUarında yaşamış bar
barlar (aynı barbarhk evresini sürdüren pek çok Moğol, Af
rikalı, Arap ve benzerleri gibi), sık sık karşılaştırıldıkları sa
vaşan hayvanlar olmak bir yana, her zaman için barışı sava
şa tercih ediyorlardı. Büyük göçler sırasında verimsiz çöllere
veya dağhk bölgelere sürülen ve bu nedenle de periyodik ola
rak daha talihh komşularını topraklanndan çıkarmak zorun
da kalan birkaç kabüe dışında, Germenlerin, Saksorüann,
Keltlerin, Slovenler ve diğerlerinin büyük bir çoğunluğu yeni
fethettikleri yerlere yerleştikten kısa bir süre sonra karasabanlanna veya sürülerine geri döndüler. En erken barbar ya
saları bize, birbiriyle savaşan insan sürülerini değü, banşçü
tanm topluluklanndan oluşan bir toplumu göstermektedir.
Bu barbarlar ülkeyi köyler ve çiftlik evleriyle doldurdular; ı
ormanlan temizlediler, sellere karşı köprüler kurdular ve ol
dukça ıssız, boş arazileri kullanıma açtılar; tehlikeli savaşçı
lık işini de çetelere, scholse’ye ya da ele avuca sığmaz insan
topluluklarına bıraktılar; bunlar da geçici bir şefin etrafinda
birleştirdikleri maceracı ruhlarını, silahlannı ve savaş bilgi
lerini barış içinde yaşamaktan başka kaygısı olmayan halklan korumak için kullanarak oradan oraya dolaştılar. Bu sa
vaşçılar çeteleriyle birhkte gehyor, bir süre kalıyor, sonra ay
rılıyordu, ama kitlenin büyük çoğunluğu, kendi köy komün-

1. W. Arnold, Wanderungen und Ansiedelungen der deutschen Stämme adli
eserinde (s. 431) orta Almanya’da halen ekilebilir olan alanlarm yarısının
altıncı yüzyılla dokuzuncu yüzyıl arasında ıslah edilmiş olması gerektiğini
iddia eder. Nitzch de (Geschihte des deutschen Volkes, Leipzig, 1883, Cilt 1)
aynı fikirdedir.
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lerinin bağımsızlığına karışmadıkları sürece, üzerlerinde ta
hakküm kurmak isteyen bu yönetici müsveddelerine pek al
dırmadan toprağı işlemeye devam ediyordu.2 Avrupa’nın ye
ni işgalcileri, kendi toprak mülkiyeti ve toprağı işleme sis
temlerini adım adım geliştirdiler -halen yüzlerce milyon in
san için bu sistem geçerhdir; eski kabüelerin kısasa kısas an
layışı yerine, işlenen suçlar karşıhğında tazminat sistemini
yerleştirdüer; endüstrinin ilk esaslarım öğrendüer. Köylerini
kazüdı duvarlarla çevirdiler, ktüeler diktüer ya da toprak tab
yalar açtüar, yeni bir istüa sırasında buraya sığımyorlsırdı,
kısa bir süre sonra bu kale ve kuleleri savunma işini savaşı
bir uzmanlık hahne getirmiş olanlara bıraktüar.
Barbarlann daha sonra askeri hderlere tabi olmasımn ne
deni de, elbette sözümona savaşçı güdüleri değil, bu barışçülıklanydı. Süahh gruplar hahndeki yaşam biçiminin, onlara,
toprak işleyicüerinin tanm topluluklannda sahip olduklanndan daha fazla zenginleşme olanağı sağladığı açıktır. Şimdi
büe süahh adamlann sık sık Matabeleleri* katletmek ve sü
rülerini çalmak için bir araya geldiklerini görüyoruz, oysa
Matabelelerin tek isteği banştır ve bunun ağır bedehni öde
meye hazırdırlar. Geçmişteki scholse’ler şüphesiz günümüzdekilerden daha dürüst değildi. Büyükbaş hayvan sürülerine
(o dönemde bunlar çok değerhydi)^, demir ve kölelere bu şe
küde sahip olunuyordu; ve elde edilen bu maUann çoğu epik
şiirlerin mısralarında anlatüan zafer şölenlerinde harcansa
da, zenginhklerin bir bölümünün daha fazla zenginleşmek için kıülanüdığı açıktır. Hâlâ bol bol işlenmemiş toprak bulu

2. Leo ve Botta, Historie d’Italie, Fransızca baskısı, 1844, c. I, s. 37.
* 1837’de Boerler tarafından Transvaal’den çıkarılan bir Zulu kabilesi, ç.n.
3. Basit bir bıçağı çalmanın tazminatı 15 altın sikke, bir değirmenin demir
parçalarını çalmanın tazminatı ise 45 altın sikkeydi. (Bu konuda Raumer’in
Historisches Taschenbuch’unda Lamprecht’in yazdığı Wirtschaft und Recht
der Franken başlıklı makaleye bakınız, 1883, s. 52). Riparian yasasına göre,
bir savaşçının kılıcı, mızrağı ve demir zırhı en az yirmi beş ineğe veya özgür
bir insamn iki yıllık emeğine bedeldi. Yalnızca bir göğüs zırhının değeri Salian yasasına göre en az 36 İngiliz küesi (1296 lt.; ç.n.) buğdaya bedeldi.
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nuyordu ve gerekli büyükbaş hayvanlarla aletleri bulduğun
da buraları işlemeye hazır yeterince insan vardı. Kırçın, ve
ba, zararh böcek, yangın veya yeni göçmen akınlanyla ya
şanmaz hale gelmiş olan tüm köyler, sakinleri tarafından
terk edihyor ve bu insanlar yaşayacak yer bulmak için diyar
diyar dolaşıyorlardı. Bu durum, benzer koşullarda günümüz
Rusya’sında da görülmektedir. Ve eğer bu süahh çetelerdeki
Airdmen’lerden biri bu köylülere yeni bir yere yerleşmelerine
yetecek birkaç sürü hayvamm, -saban değüse de- saban yapı
mında kuUanacaklan demiri verirse, onlan yeni istüalardan
korursa ve sözleşmeye uygun olarak ödemeleri gereken borca
vade tanıyarak birkaç yü her türlü yükümlülükten muaf kalacaklarımnın garantisini verirse bu köylüler toprağa yerle
şiyordu; ve nihayet, kötü giden mahsuUere, sellere ve bulaşı
cı hastalıklara karşı verilen zorlu bir mücadeleden sonra, bu
öncüler borçlanm geri ödemeye başladıklarında, bölgenin as
keri koruyucusuna karşı kölehğe varan yükümlülükler altı
na girmiş oluyorlardı. Servet şüphesiz bu şeküde birikiyordu
ve güç daima serveti takip etti.^ Yine de altıncı ve yedinci
yüzyıüardaki yaşam hakkında daha fazla bügi sahibi olduk
ça, servet ve askeri gücün yam sıra başka bir öğenin de azınhğın otoritesini kurmak için gerekh olduğunu görüyoruz. Bu,
hak ve hukuk öğesiydi; kitlelerin adü olarak gördükleri şeyi
yerleştirme ve banşı sürdürme yönündeki arzusuydu; ve scholse liderlerine -kraUara, düklere, knyaze’ye ve diğerlerineiki> üç yüz yü sonra sahip olacakları gücü veren de buydu.
Yapüan her hata karşüığında uygun şekilde intikam ahnmasımn gerekli görüldüğü kabile aşamasında gelişmiş olan
bu adalet fikri, daha sonraki kurumlann tarihi boyunca da
4. Uzun bir süre boyunca, şeflerin temel serveti, kısmen esir alınan kölele
rin, çoğunlukla da yukarıda belirtilen biçimde yerleşmiş insanların kişisel
mülkleriydi. Mülkiyetin kökeni için bkz. Scholimer’in ForscAiin^era’inde ina
ma Stemegg, Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutsch
land, C. I, 1878; F. Dahn’in Urgeschicte der germanischen und romanischen
Völker, Berlin, 1881; Maurer’in Dorfverfassung; Guizot’nun Essais sur l’his
torié de France-, Maine’in Village Community ; Botta’nm Historie d’Italie adh
eserleri; F. Seebohm, Vinogradov, J.R. Green vb.
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devam etti; üstüne üstlük kralların ve feodal lordlann otori
tesinin dayanağı -askeri veya ekonomik nedenlerden çok- bu
adalet fikri oldu.
Aslında, barbar köy topluluğunun temel uğraşlarından bi
ri de (günümüzdeki barbar çağdaşlarımızda olduğu gibi), dö
nemin geçerli adalet anlayışından kaynaklanan intikam fik
rine hızla son vermekti. Bir tartışma çıktığında, topluluk amnda müdahale ediyordu ve halk meclisi olayı duyduğunda,
mağdura ödenecek olan tazminat miktarının {ıvergeld) yam
sıra fred miktarım yani huzuru bozulduğu için komüne öden
mesi gereken para cezasını da belirhyordu. İç kavgalar bu şe
kilde kolaylıkla yatıştırılıyordu. Ancak iki farkh kabüe ara
sında ya da iki kabüe konfederasyonu arasında, ahnan tüm
önlemlere rağmen^ anlaşmazlık ortaya çıktığında öyle bir ha
kem bulmak gerekiyordu ki, hem yansızhğı hem de en eski
yasaları bümesi açısından, kararlarını her iki taraf da kabul
edebilsin. Farklı kabüe ve konfederasyonların geleneksel hu
kukları, ödenecek olan tazminatlar açısından birbirinden fark
lı olduğundan zorluk da büjdiyordu. Bu nedenle, hakemi, es
ki yasaları olanca saflığıyla korumasıyla ve hukukun hafıza
larda ölümsüzleştirümesi için kuüanüan şarküarı, triad'iarı,
sağalan vs. çok iyi bümesiyle ünlü aüelerden seçmek ahşkan
hk hahne gelmişti; ve hukuku bu şeküde korumak da bir çe
şit sanat, belirh aüelerde kuşaktan kuşağa aktarüan bir “sır”
hahne gelmişti. Bunun sonucu olarak İzlanda’da ve diğer İs
kandinav topraklarında, h.er Alithinğde veya ulusal mechste
bir lövsögmathr, mechsi aydınlatmak için tüm yasayı ezber
den okurdu. İrlanda’da da, eski gelenekleri bilmesiyle ünlü
olan ve buna bağh olarak da hakim olarak büyük bir otorite
sahibi olan özel bir sınıf olduğu bilinmektedir.® Yine Rusya’
daki tarihsel olaylardan, “klanlann klanlara karşı ayaklanma

5. Bkz. Sir Henıy Maine, International Law, Londra, 1888.
Q. Ancient Laws o f Ireland, Giriş; E. Nys, Etudes de droit international, c. 1,
1896, s. 86 ve sonrası. Osetler arasında en eski üç köyün hakemleri özel bir
üne sahiptir. (M. Kovalevski, Modern Custom, and Old Law, Moskova, 1886,
II. s. 217, Rusça.)
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sından” kaynaklanan gittikçe artan kargaşa nedeniyle göç
eden Kuzeybatı Rusya’daki ailelerin Norman varingiar’\ax8L
hakimleri olsunlar diye ve savaşçı scholse’ye komutanlık et
sinler diye başvurduklannı öğrendiğimizde; sonraki iki yüzyü bojoınca knyaze veya düklerin hep aym Norman aileden
seçildiğini öğrendiğimizde, Slavların Normanlann hukuk bügisine güvendiklenni ve farkh Slav boylannın tümünün bu
nu kabul edeceğine inandıklannı da fark ederiz. Bu durum
da eski âdetlerin aktarüması için kullamlan en eski Cermen
ve İskandinav alfabesini biliyor olmak Normanlar açısından
kesinlikle bir avantajdı; ancak diğer durumlarda, hakemlik
yapması için aüenin “en eski” koluna, anne tarafından geldi
ği varsayılan kola başvurulduğuna ve verilecek kararların
adil olduğuna güvenüdiğine dair behrtiler vardır.’^ Öte yan
dan daha sonraki bir dönemde hakemleri, misülemenin ada
let olmadığına dair, bugün unutulmuş olan temel Hıristiyanhk ükesine hâlâ sadık kalan Hıristiyan ruhban sımfı arasın
dan seçmek yolunda behrgin bir eğüim görüyoruz. O dönem
de Hıristiyan ruhban sımfı, kan davasından kaçanlara küiselerin kapüannı açık tutuyor ve dişe diş, kana kan şeklindeki
eski kabile ilkesine daima karşı çıkarak, suçla ügih durum
larda gönüllü olarak hakemlik yapıyordu. Kısacası, ilk ku
rumlann tarihine daha derinlemesine baktıkça, otoritenin
kökeni konusundaki müiter teorinin zemininin gittikçe da
raldığım görüyoruz. Hatta sonralan böyle bir baskı kaynağı
hahne gelen otoritenin kökeni bile muhtemelen kitlelerin barışçü eğihmleriydi.
Tüm bu durumlarda, genellikle tazminatın yansı olan fred
halk meclisine verihyordu; ve çok eski dönemlerden beri or
tak fayda ve savunma amaçlı kuUamhyordu. Berberüer ve
belirh Moğol soylan arasında fred hâlâ aym amaçlarla kullamhr (kulelerin yapımı); ve birkaç yüzyü soma bile adh pa
ra cezalannın Pskov’da ve birçok Fransız ve Alman şehrinde
7. (Keltlerde şef henüz sağken halefinin akrabalan arasından seçilmesi dü
şüncesinin o dönemde önemli bir rol oynadığını düşünmek hiç de mantıksız
değildir; ancak henüz bu alanda araştırma yapılmamıştır.
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şehir duvarlarının onanmında kullanıldığı konusunda doğ
rudan ipuçlanmız var.® Bu nedenle de para cezalarının, hem
bölgenin savunmasında güvenilen silahh adamlar schola’sının bakımını sağlamakla hem de cezalan uygulamakla yü
kümlü hakeme, y a tıca bırakılması gayet doğaldı. Bu durum
sekizinci ve dokuzuncu yüzyülarda evrensel bir âdet hahni
aldı; hatta bu, cezayı belirlemek için seçilmiş kişi bir pisko
pos olsa bile geçerhydi. Günümüzde yargı kuvveti üe yürüt
me kuvveti olarak adlandırdığımız şeyin bileşimi burada to
hum hahnde mevcuttu. Ancak dükün veya krahn yetkileri bu
üd işlevle süa sıkıya kısıtlanmıştı. Dük veya kral, halkın yö
neticisi değüdi -yüce iktidar hâlâ halk meclisine aitti- hatta
halk müislerirûn kumandanı büe değildi; halk süahlanınca,
yine seçümiş olan bir başka şefin, krahn astı değü dengi olan
bir şefin komutasında üerhyordu.^ Kral yalnızca kendi kişi
sel mülkünün efendisiydi. Ashnda, Latince’deki rex'm eşanlamhsı olan barbar düindeki konung, koning veya cyning söz
cüğü geçici bir liderden veya grup şefinden başka bir anlama
gelmiyordu. Küçük bir gemi filosunun komutam hatta tek bir
korsan gemisinin reisi de bir konung idi, günümüze dek Nor
veç’teki bahkçı şefleri Not-kong -“ağların krah”- olarak adlandırüagelmiştir.ıo Krahn şahsına sonradan atfedüen bü
yük saygı o dönemde henüz yoktu ve kabüeye ihanetin ceza
sı ölüm iken, bir krahn kathne karşüık tazminat ödemek ye
tiyordu: tek fark krahn özgür bir insandan daha değerh olmasıydı.ıı Kral Knu’nun (veya Canute’nin) kendi schola’sm8. 1002 yılındaki St. Quentin fermanında, işlenen suç sonucu yıkılan evler
karşılığında ödenen bedelin şehir duvarlarının onanmında kullanıldığı açıkça belirtilmektedir. Alman şehirlerindeki Ungeld de aym akıbete uğru
yordu. Pskov’da katedral para cezalan için banka rolünü üstleniyordu ve bu
fondan duvarlar için para almıyordu.
9. Sohm, Fränkische Rechts und Gerichtsverfassung, s. 23; aynca Nitzsch,
Geschichte des deutschen Volkes, I, 78.
10. Bu konudaki harika yorumlar için bkz. Augustin Thierry Lettres sur
l’histoire de France, yedinci mektup. Incil’in barbar dillerine çevirisi bu ko
nuda son derece aydınlatıcıdır.
11. Anglo-Sakson yasasına göre bir asilin otuz altı katı. Ancak, Rothari ya148
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dan bir adamı öldürme hadisesi, Saga’da şöyle anlatılır: Kral
yoldaşlarım bir thinğe çağırmıştır, orada diz çökerek afifedümek için yalvarır. Kral affedüir, ancak normal tazminatın
dokuz katını ödemesi şartıyla; bunun üçte biri adamlanndan
birini kaybettiği için kendisine kahr, üçte biri katledüen ada
mın akrabalarına ve üçte biri de -fred olarak- schola’ya verihr.i2 Krahn şahsına kutsalhk atfedilmesi için. Roma hvıkukundan yana olan hukukçıüann ve Kihse’nin çifte etkisi al
tındaki mevcut fikirlerde kökten bir değişikhk olması gere
kiyordu.
Öğelerini tanımlamış olduğumuz otoritenin adım adım ge
hşimini izlemek istersek bu denemelerin kapsamım aşmış oluruz. İngütere’de Bay ve Bayan Green, Fransa’da Augustin
Thierry, Michelet ve Luchaire, Almanya’da Kaufmann, Janssen, W. Arnold ve hatta Nitzsch, İtalya’da Leo ve Botta, Rus
ya’da Belayev, Kostomarov ve onlann izleyicüeri gibi tarihçi
ler bu konuyu bütünüyle ele alarak bir zamanlar özgür olan
halkların, askeri koruyuculannın bir bölümünü beslemeyi
basitçe kabul ettikten sonra nasü bu koru50ıculann serfleri
hahne geldiklerini; bir küisenin veya senyörün “koruması”
nın özgür bir insan için nasıl katı bir gerekhhk olduğunu; her
senyörün veya piskoposun şatosunun nasü bir soyguncu yu
vası haline geldiğini -yani tek kehmeyle feodahzmin nasü dayatüdığını- ve haçı takan serfleri özgür küan haçh seferleri
nin halkın özgürlük güdülerini nasıl canlandırdığım göster
mişlerdir. Tüm bunların burada tekrar anlatümasına gerek
yoktur, başhca amacımız, kitlelerin karşüıkh yardımlaşma
kurumlanndaki yaratıcı dehasım izlemektir.

salarında, bir kralı öldürmenin cezası ölümdür; yine de bu yeni düzenleme
Lombardiya yasalanna -Leo ve Botta’nın da belirttiği gibi- (Roma etkisi bir
yana) kralı kan davasından korumak için 1646’da dahil edilmiştir. O dönem
de (nasıl bir zamanlar topluluk kendi verdiği cezalann uygulayıcı idiyse)
kendi verdiği cezalann uygulayıcısı olan kral da özel bir düzenleme ile ko
runmak zorundaydı; özellikle de Rothari’den önce pek çok Lombardiya kralı
art arda katledilmişti. (Leo ve Botta, age, I, s. 66-90).
12. Kaufmann, Deutsche Geschichte, c. I, “Die Germanen der Urzeit”, s. 133.
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Barbarca özgürlüğün son izlerinin de silinmekte olduğu;
binlerce küçük yöneticinin egemenliği altına giren Avrupa’
mn -eski medeniyet başlangıçlarında da görülen- barbarlık
aşamasım veya -Afrika’da şimdi görmekte olduğumuz gibi-,
barbar monarşileri takip eden teokratik veya despot devlet
lere doğru ilerlediği bir dönemde, yaşam farklı bir yönelimle.
Antik Yunan sitelerine benzer çizgüerde devam etti. Nere
deyse anlaşılmaz gibi gözüken ve tarihçiler tarafından da uzun süre anlaşılamayan bir görüş birhğiyle, şehir yerleşimle
ri, en küçük kasabalara dek, dünyevi ve ruhani efendilerinin
boyunduruğunu kırmaya başladı. Tahkim edilmiş köy, senyörün şatosuna karşı ayaklandı, önce kafa tuttu, sonra sal
dırdı ve nihayet yok etti. Hareket bir noktadan diğerine, Av
rupa sınırlan içindeki her şehre yajaldı; ve yüz yıldan daha
kısa bir sürede Akdeniz, Kuzey Denizi, Baltık ve Atlas Ok
yanusu kıyılarından İskandinav fiyortlanna; Apeninler, Alp1er, Kara Orman, Grampianlar ve Karpat Dağlannın etek
lerinden; Rusya, Macaristan, Fransa ve İspanya’ran ovalanna dek her yerde özgür şehirler ortaya çıktı. Her yerde aynı
başkaldm, aym özelliklerle, aynı aşamalardan geçerek ve
aynı sonuçlara yol açarak ortaya çıktı. İnsanlar şehir duvarlannın arkasında kendilerini koruyabildiklerinde veya korumaja umduklarında, tek bir ortak fikir etrafında birleşen
kendi “fesat örgütleri”ni, kendi “kardeşhk’lerini, kendi “dostluk”lanm oluşturuyor ve karşıhkh desteğe ve bağımsızlığa
dayah yeni bir yaşama doğru cesurca ilerhyorlardı. Ve öyle
sine başarüı oldular ki, üç veya dört yüzyıl içinde Avrupa’nın
çehresini değiştirdiler. Güzelhkte ve ifade gücünde o güne
dek eşi benzeri olmayan, özgür insanlann özgür birliklerinin
dehasını ortaya koyarak kıtayı görkemh yapılarla donatıp
gelecek kuşaklara muazzam bir sanat ve endüstri mirası
bıraktılar; öyle ki, mevcut uygarlığımız, tüm kazanımlan ve
geleceğe yönelik vaatleriyle bu mirasın biraz gehştirilmesinden başka bir şey değildir. Ve bu büyük sonuçlan doğuran
güçleri keşfetmeye çahştığımızda, bunlan bireysel kahramanlann dehâsında ya da büyük devletlerin güçlü örgütlenme
lerinde veya yöneticilerinin politik kapasitesinde değil, köy
150

... Karşıhklı Yardımlaşma
topluluğunda görürüz; ortaçağda ise, karşüıklı yardımlaşma
ve desteğin, aym ruhtan esinlenmesine rağmen yeni bir mo
del temelinde şekülenerek varlığım ve etkisini sürdürmüş
yeni bir birlik biçiminde -loncalarda- görürüz.
Feodahzmin, köy topluluğunun dağılması anlamına gel
mediğini günümüzde artık çok iyi bihyoruz. Senyör, köylüle
re kölece bir çahşmayı dayatmakta ve önceden yalnızca köy
topluluğunun sahip olduğu haklan (vergüer, köle maUanna
el koyma, miras ve evlilik üzerindeki haklar) kendisine tah
sis etmekte başarüı olmuşsa da, köylüler kendi toplulukla
rındaki iki temel hakkı korumuştur: toprağın ortak mülkiye
ti ve y a rgılama yetkisi. Daha eski zamanlarda, kral bir köye
görevh memurunu gönderdiğinde, köylüler onu bir eUerinde
çiçek öbür eUerinde de süahla karşüar ve hangi yasayı uygu
lamaya niyetlendiğini sorarlardı: köyde bulduğunu mu yoksa
yamnda getirdiğini mi? Ve eğer ükini uygulamaya niyethyse,
ona çiçek verir ve köylerine kabul ederlerdi; yok ama İkinci
sini uygulama niyetindeyse silahlanyla onu geri püskürtürlerdi.i3 Daha sonralan ise, krahn veya senyörün reddetmeye
güçlerinin yetmediği görevhsini kabul etmişlerdi; ancak yine
de kendi halk meclislerinin yargı yetkisini koruyorlardı; altı,
yedi veya on iki yargıcı kendileri seçiyorlardı, bunlar da ya
hakem olarak ya da ceza tayin edici olarak halk meclisinin
huzurunda senyörün yargıçlarıyla birhkte bulunuyorlardı.
Çoğu durumda, görevli olarak gelmiş yargıca, verilen cezajn
onaylamaktan ve âdet olan fred'i toplamaktan başka yapa
cak bir şey kalmıyordu. O dönemde özyönetim ve özyasama
anlamında değerh bir hak olan özyargı hakkı tüm mücadele
lerde korunmuştu; hatta Şariman’ın çevresindeki kanun adamlan bile bu hakkı ortadan kaldıramadüar; bunu onayla
mak zorunda kaldılar. Aynı zamanda, topluluğun egemenlik
alanına giren tüm komüarda, halk meclisi üstünlüğünü ko
ruyor ve (Maurer’in de gösterdiği gibi) sık sık toprak sahiph-

13. Dr. F. Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker,
1881, Bd. 1,96.
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giyle ilgili konularda senyörün bo3mn eğmesini istiyordu. Fe
odalizmin güçlenmesi hiçbir şekilde bu direnişi kıramadı;
köy topluluğu yerini korudu; dokuzuncu ve onuncu yüzyıllar
da Normanlann, Arapların ve Macarca konuşan kavimlerin
işgalleri sırasında, askeri scAoZ«’nin toprağı korumak için
pek fazla değer taşımadığı kanıtlandığında, tüm Avrupa’da
köyleri taş duvarlar ve kalelerle tâhkim etmek yolunda genel
bir hareket başladı. O dönemde köy komünlerinin eneıjisiyle
binlerce merkez tahkim edildi; bu komünler kendi duvarla
rını inşa ettikten, bu yeni korunakta -şehir duvarlarının içinde- bir çıkar ortakhğı oluştuktan sonra, komüncüler artık iç
düşmanlanmn, senyörlerin tecavüzlerinin yam sıra yabancı
ların işgallerine karşı da direnebileceklerini anhyorlardı. Or
taçağ şehri doğmuştu. i4
Hiçbir dönem, halk kitlelerinin yapıcı gücünü, “feodal ormamn ortasmdaki çayırhklar”a benzeyen korunakh köy ve
pazar yerinin senyörün bojmnduruğundan kurtulduğu ve ya
vaş yavaş geleceğin şehir örgütlenmesini yarattığı onuncu ve
on birinci yüzyıldan daha iyi gösteremez. Ne yazık ki bu dö
nem hakkındaki tarihi bilgi son derece sınırhdır: sonuçlan
büiyoruz, ancak bu sonuçlara hangi araçlarla ulaşıldığı hak

14. Maurer’in savunduğu görüşleri {Geschichte der Stdteverfassung in Deutschland, Erlangen, 1869) benimsememin nedeni, köy topluluğundan ortaçağ
şehrine kesintisiz geçişi kamtlamış olması ve komünal hareketin evrensel
liğini yalnızca bu bakış açısmın açıklayabilmesidir. Savigny ve Eichhorn ile
ardılları, Roma’daki kent özyönetim geleneklerinin asla toptan yok olmadı
ğını açıkça göstermişlerdir. Ancak, barbarlarda şehirden önce gelen köy ko
münleri aşamasını hiç dikkate almamışlardır. Gerçek şu ki, uygarlık, yeni
den başladığı her yerde, Yunanistan’da, Roma’da veya Orta Avrupa’da, aynı
aşamalardan geçmiştir -kabile, köy komünü, özgür şehir, devlet- ve bunlar
dan her biri bir önceki aşamanın doğal bir evrimidir. Elbette, her bir uygar
lığın deneyimleri asla kaybolmamıştır. Doğu uygarhklannm etkisini taşıyan
Yunan Roma’yı, Roma da bizim uygarlığımızı etkilemiştir; ancak bu uygar
lıkların hepsi aynı yerden -kabileden- başlamıştır. Ve nasıl devletlerimizin
Roma devletinin birer devamı olduğunu söyleyemiyorsak, aynı şekilde Av
rupa ortaçağ şehirlerinin (İskandinavya ve Rusya dahil) Roma şehirlerinin
birer devamı olduğunu da söyleyemeyiz. Bu şehirler. Roma şehir gelenekle
rinden belirli ölçüde etkilenen barbar köy topluluklarının devamlarıydı.
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kında pek az şey büiyoruz. Ya tamamen bağımsız olan, ya da
beUi başh soylu veya tüccar aüelerinin yönettiği ve surlarla
korunan şehirlerin halk mechsleri, şehrin askeri defensor’unu (koruyucusu) ve üst yargıcım seçme hakkım ya da en azından bu konuma sahip olma arzusundaki kişüer arasında
seçim yapabüme hakkım kazandı ve korudu. İtalya’mn genç
komünleri defensor’larmı veya domini’yi sürekh olarak uzak
laştırıyor; çekümek isteyenlerle savaşıyordu. Aym şey Doğu’
da da cereyan ediyordu. Bohemya’da hem fakirler hem de zen
ginler (Bohemicae gentis magni et parvi, nobiles et ignohiles)
seçimlere katüırken;i5 Rus şehirlerindeki veçe’ler (halk mec
lisleri) düzenh olarak kendi düklerini -hep aym Rurik aüesinden- seçiyorlar, onunla anlaşma yapıyorlar ve hoşnutsuz
kaldüdannda onu görevden uzaklaştınyorlardı.ı® Aym dö
nemde Batı ve Doğu Avrupa’daki pek çok şehirde görülen eğihm, şehrin seçtiği bir piskoposu defensor kabul etmekti; şe
hirlerin “dokunulmazhğını” korumak ve özgürlüğünü savun
mak için öyle çok piskopos öne çüctı ki, birçoğu öldükten son
ra şehrin azizi ve koruyucusu olarak kabul edüdi. Aziz Uthelred Winchester’in, Aziz Ulrik Augsburg’un, Aziz Wolfgang
Ratisbon’un, Aziz Heribert Köln’ün, Aziz Adalbert Prag’ın
koruyucusuydu. Bunlann yanı sıra pek çok keşiş ve başrahip
de halkın haklanmn savunulmasında rol aldıklanndan çok
sayıda şehrin azizi kabıü edildi.i'? Ve ister laik ister ruhban
olsun, bu yeni defensor’laxla. birlikte, yurttaşlar kendi halk

15. M. Kovalevski, Modern Customs and Ancient Laws o f Russia (llchester
Lectures, Londra, 1891, Ders 4).
16. Udyelnyi dönemi diye bilinen bu dönemle ilgili olarak Belayev (Tales
from Russian History), Kostomarov’un (The Beginnings o f Autocracy in Rus
sia) ve özellikle Profesör Sergeyeviç’in (The Vyeche and the Prince) eserlerin
de ayrıntılı bilgiler sunuluncaya dek hatın sayılır miktarda araştırma yap
mak gerekti. İngüiz okur bu dönem hakkında M. Kovalevski’nin yukanda
adı verilen eserinden, Fransızca’d',. Rambaud’nun Histoire de la Russie'sinden ve özet olarak da Chambers’s Encyclopedia’nm “Rusya”’ maddesinden
bilgi edinebilir.
17. Ferrari, Histoire des râvulutions d’Italie, I, 257; Kailsen, Die deutschen
Städte in Mittelalter, Bd. L (Halle, 1891).
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meclisleri için hukuki ve idari balamdan tam bir özerklik el
de ettiler.18
Tüm kurtuluş süreci, halktan insanların -ismi tarihe geç
memiş meçhul kahramanların- davaya adanmış, görünme
yen sayısız edimiyle gerçekleştirilmişti. Soylu ailelerin sonu
gelmez çatışmalarına halk kitlelerinin bir sınır çekmeyi de
nediği Mütareke Hareketi (treuga Dei) adh muhteşem hare
ket, genç şehirlerde doğdu, bu şehirlerin piskoposları ve jmrttaşlan kendi içlerinde sağladıkları barışı soylulara da yay
maya çahşıyordu.i9 O dönemde İtalya’mn ticari şehirleri ve
özelhkle de (844’ten bu yana kendi konseylerini seçmekte olan ve onuncu yüzyılda sık sık duka değişth-en)20 Amalfı, da
ha sonra tüm Avrupa için bir model haline gelen geleneksel
denizcilik ve ticaret hukukunu çoktan oluşturmuştu; Ravenna kendi zanaat örgütünü kurmuştu; ve ük devrimini 980
jolında yapmış olan Müano da büyük bir ticaret merkezi ha
hne gelmiş, on birinci yüzjoldan itibaren buradaki zanaatlar
tam bir bağımsızhğın nimetlerinden yararlanmıştı.21 Bruges,
Ghent şehirlerinin durumu da aynıydı; ve Mahi ya da forum’
un tamamen bağımsız bir kurum hahne geldiği pek çok

18. Londra’daki halk mechsleri konusunda Bay G.L. Gomme’nin mükemmel
yorumlarına bakınız (The Literatüre o f Local Institutions, Londra, 1886, s.
76). Ancak, halk meclislerinin diğer yerlerde sahip olduğu bağımsızlığı kra
liyet şehirlerinde asla elde edemediği de behrtilmeli. Hatta, her konuda ba
ğımsız davranmaya alışkın bir halk meclisi geleneğine sahip olmayan Mos
kova ve Paris şehirlerinin, krallar ve kilise tarafından gelecekteki devlet için
de kraliyet otoritesinin beşiği olarak seçildiği kesindir.
19. A. Luchaire, Les Communes françaises-, aynca Kluckohn, Geschichte des
Gottesfrieden, 1857. L. Sémichon (La paix et la trêve de Dieu, 2 cilt, Paris,
1869) komünal hareketi bu kurumdan çıkmış gibi göstermeye çalışmıştır.
Gerçekte, Louis le Gros önderliğinde hem asillerin soygunlarına hem de Nor
man istilalarına karşı başlatılan birlik gibi treuga Dei de tümüyle halk ha
reketiydi. Sözünü ettiğimiz birlikten bahseden tek tarihçi -yani Vitalis- onu
“halk komünü” olarak tanımlamıştır (“Considérations sur l’histoire de
France”, Augustin Thierry’nin eserlerinin VL cildinde, Paris, 1868, s. 191 ve
dipnotu).
20. Ferrari, I, 152, 263 vs.
21. Perrens, Histoire de Florence, L 188; Ferrari, age, 1, 283.
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Fransız şehri de bu durumdaydı.22 Hâlâ takdir ettiğimiz ve
dönemin entelektüel hareketine alabildiğine tanüdık eden
mimari yapıtlarla şehirlerin artistik biçimde dekore edilmesi
de yine bu dönemde başladı. Raoul Glaber tarihsel yazüarında “o dönemde bazüikalar neredeyse tüm dünyada yenilen
di,” diye yazmaktadır ve ortaçağ mimarisinin en güzel anıtla
rından bazüan bu döneme aittir; Bremen’in o muhteşem es
ki kihsesi dokuzuncu yüzyüda yapümıştır, Venedik’teki Saint Marco 1071’de tamamlanmıştır ve güzelim Piza kulesi
1063’te bitirilmiştir. Ashnda, on ikinci }^zyü Rönesansı23 ve
-Reformun24 öncüsü olan- on ikinci yüzyü Rasyonalizmi ola
rak tammlanan entelektüel hareket, çoğu şehrin hâlâ küçük
köy komünlerinin sıradan bir yığınından ya da tahkim edümiş bir sur içinden ibaret olduğu bu döneme aittir.
Bununla birhkte, büyümekte olan bu bağımsızhk ve ay
dınlanma merkezlerine, fikir ve eylem birhği ile inisiyatif gü
cü sağlamak için, onlara on ikinci ve on üçüncü yüzyülarda
güç vermiş olan, köy komünü ilkesinin yanı sıra, diğer bir un
sur da gerekiyordu. İşlerin, sanat ve zanaat çeşitliliğinin gi
derek artması ve uzak ülkelerle yapüan ticaretin büyümesi,
yeni bir birhk çeşidini gerekh küıyordu ve ihtiyaç duyıüan bu
yeni unsur da loncalar ile sağlandı. Loncalar, kardeşlikler,
dostluk cemiyetleri adı altında bulunan ve Rusya’da zestvo,
minne, artel denen, Sırbistan ve Türkiye’de esnaf cemiyetleri,
Gürcistan’da amkari, vs. denen bu birlikler, ortaçağda öyle
sine önemli bir gelişme gösterdi ve şehirlerin özgürleşmesin
de o kadar önemh bir rol oynadı ki, bunlar hakkında cütler
dolusu eser yazılmıştır. Ancak bu kurumun evrenselhğini ve
gerçek özelliklerim anlamak, tarihçilerin altmış yüdan fazla
zamanını almıştır. Bu kardeşlik camialarının gentes’de. ve
22. Augustin Thierry, Essai sur l’histoire du Tiers-Etat, Paris, 1857, s. 414,
dipnot.
23. F. Rocquain, Etudes sur l’histoire de France, “La Renaisance au XII® siè
cle”, Paris, 1875, s. 55-117.
24. N. Kostomarov, Monographies and Researches, “The Rationalists of the
Twelfth Century” (Rusça).
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köy komününde işlediğini gördüğümüz ükelerin bir devamı
olduğunu kesin olarak üeri sürmemiz için; ve bunların Roma’daki collegise üe Yunan ve H i n t ’ t e k i 2 5 eski birliklerle olan
kökensel iüşkisini anlayabümemiz için, yüzlerce lonca yasasımn basüip incelendiği günümüze varmış olmamız şarttı.
Ortaçağın bu kardeşlik camialarım en iyi anlatan şey, gemüerde oluşan geçici loncalardır. Hansa gemüerinden biri,
limandan ayrüdıktan sonra gezisinin birinci gününü tamam
ladığında, kaptanm (Schiffer) tüm mürettebatı toplayarak yaptığı
konuşmayı bir görgü tamğı şöyle aktarır:
“ Şu anda kaderimiz Tanrı’nın ve dalgaların elinde olduğun
dan,” dedi [kaptan], “her birim iz diğerine eşit olmalı. V e çevre
miz fırtınalar, dev dalgalar, korsanlar ve diğer tehlikelerle sarıl
mış olduğundan, seyahatim izi sağ salim tam amlamam ız için sı
kı bir düzen tutturm ak zorundayız. Bu nedenle i p bir rüzgâr ve
b a şa n için dua etmeli ve deniz yasası uyarınca, yargıç koltuğu
na oturacak olanları belirlem elijdz.” B unun üzerine m ürettebat,
yargıçlık yapm ası için bir Vogt ile dört scabini seçti. Yolculuğun
sonunda Vogt ve scabini görevlerinden feragat ederek m ürette
bata şöyle seslendiler: “Gem ide yolculuk sırasında her ne olm uş
sa, birbirim izi affetmeli ve ölü olarak görmeliyiz {todt und ab sein lassen). Bir şeylere doğru demişsek, adalet için demişizdir. Bu
nedenle, dürüst adalet adına, hepinizden rica ediyoruz, birbiri
nize beslem iş olabileceğiniz tüm düşmanlıkları unutun ve asla
kötülük düşünmeyeceğinize dair ekmek ve tuz üzerine yem in
edin. Ancak, aranızdan biri, kendisine haksızlık yapıldığını his
sediyorsa, karadaki Vogta. başvurm ah ve vakti geçmeden adale
tin yerine gelmesini dilemelidir.” Karaya çıkıldığında, fred ola
rak toplanan para, fakirlere dağıtılm ak üzere liman Vbgi’una ve
rildi.26

25. Loncaların evrenselliği hakkında çok ilginç gerçekler, Rev. J.M.
Lambert’in “Two Thousand Years of Guild Life” adli eserinde (Hull, 1891)
bulunabilir. Gürcü amkari’si konusunda, bakınız S. Egyazarov, Gorodski
Tsehi (“Organization of Transcaucasian Amkari”), Memoirs, Kafkas Coğraf
ya Topluluğu, XIV, 2, 1891.
26. Pichard’ıh Frankfurter Arc/iiu’inden J.D. Wunderer, “Reisebericht”, II, s.
245; aktaran Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, I, 355.
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Bu basit anlatım ortaçağ loncalarımn ruhunu belki de her
şeyden daha iyi tasvir etmektedir. Bir grup insanın -balıkçı
lar, avcüar, gezici tacirler, yapıcüar veya yerleşik zanaatkâr1ar- ortak amaçlar için bir araya geldiği her yerde benzer ör
gütlenmeler ortaya çıkıyordu. Örneğin, güvertede kaptanın
deniz otoritesi vardı; ancak ortak girişimin başarısı için, gü
vertedeki herkes, zengin ya da fakir, kaptan veya gemici ol
sun, karşüüdı üişkilerinde eşit olmayı, basit bir biçimde, bir
birine yardım etmek mecburiyetinde olan insanlar olmayı ve
olası anlaşmazlıklarım hep beraber seçtikleri yargıçlar huzu
runda çözmejd kabul ediyordu. Aynı şekilde, birkaç zanaatkâr -duvarcılar, marangozlar, taş kırıcüar vs.- örneğin bir ka
tedral inşa etmek üzere bir araya geldiğinde, her biri kendi
pohtik öı^tlenm esi olan bir şehirden geliyordu ve aynca her
biri kendi zanaat grubuna dahüdi; ancak yine de ortak bir gi
rişim nedeniyle, başkalanndan daha becerildi olduklan için
bir araya geliyorlardı ve geçici de olsa, daha yakın bağlarla
birbirine bağh, yekvücut olarak örgütleniyorlardı; katedral
inşa etmek için lonca kuruyorlardı.^'? Aynı şeyi günümüzde,
Berberüerin ço/”unda da görmekteyiz:28 Beriberilerin kendi
köy komünleri vardır; ancak bu, politik, ticari ve kişisel birhk üıtiyaçlan için yeterh değüdir ve ço/’un daha sıkı kardeşhk camiasını kurarlar.
Ortaçağ loncasımn toplumsal özelliklerine gelince, her
hangi bir lonca yasası bunu açıklayabüir. Örneğin, eski bir
Danimarka loncasının s^raa’sim ele aldığımızda, ük gözümü
ze çarpan şey, loncada hüküm sürmesi gereken genel kardeş
çe duygulardır; ardından, üd kardeş arasındaki veya bir kar
deşle bir yabancı arasındaki kavgaya üişkin lonca içi yargı
düzenlemeleri gelir; sonra da kardeşlerin toplumsal görevleri
sajahr. Eğer bir kardeşin evi yanar veya gemisi kaybolursa,
ya da bir hac yolculuğu sırasında başına tershkler gelmişse.

27. Dr. Leonard Ennen, Der Dom zu Köln, Historische Einleitung, Köln,
1871, s. 46-50.
28. Önceki bölüme bakınız.
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tüm kardeşler onun yardımına koşmalıdır. Bir kardeş tehli
keli bir hastahk geçirdiğinde, iyileşinceye dek iki kardeş onun başucunda beklemelidir; eğer ölürse, kardeşler onu gömmelidir -vebanın olduğu o dönemde bu önemh bir olaydır- ve
kiliseye, mezara dek onu yalmz bırakmamalıdır. Ölümünden
sonra, eğer çocukları muhtaç kalırsa bakımları üstlenihr; ço
ğu zaman, dul eş loncanın “kız kardeşi” kabul edilir. 29
Bu iki temel özelhk her türlü amaç için oluşturulan her
türden kardeşlik camiasında görülmekteydi. Üyeler birbir
lerini her zaman kardeş olarak görmekte ve birbirlerine kız
kardeş, erkek kardeş demekteydi;^*) lonca karşısında herkes
eşitti. Ortak bir “sözleşme”leri (ortak büyükbaş ha3rvanlar, arazi, binalar, ibadet yerleri veya “depolar”) vardı. Tüm kar
deşler aralanndaki eski anlaşmazhklan bir yana bırakacaklanna yemin ederlerdi; ve birbirleriyle bir daha asla kavga
etmeme zorunluluğu dayatmaksızın, hiçbir kavganın kan da
vasına dönüşmemesi veya kardeşler arasındaki mahkeme dı
şında herhangi bir mahkemede dava konusu edilmemesi ge
rektiği konusunda hemfikirdiler. Kardeşlerden birinin, lonca
dışından bir yabancıyla kavgaya kanşması durumunda, ister
hakh olsun ister haksız, lonca onu desteklemehydi; yani hak
sız yere suçlanmış da olsa, gerçekten saldırgan da olsa tüm
kardeşler onu desteklemeyi ve sorunu barışçıl bir biçimde
halletmeyi kabul ederlerdi. Gizli bir saldırganlık söz konusu
olmadığı sürece -bu durumda sürgün muamelesi görürdükardeşlik camiası onun yamnda olurdu.3l Haksızlığa uğra
29. Kofod Ancher, 0)n gainle Danske Güder og deres Undergâng, Kopenhag,
1785. Bir Knu loncası tüzüğü.
30. Kadınların loncalardaki konumlan hakkında. Bayan Toulmin Smith’in,
babasının yazdığı English Guilds eserine yazdığı girişe bakınız. 1503’teki
Cambridge tüzüklerinden biri (s. 281) oldukça netti: “bu tüzük. Tüm Azizler
locasının bütün erkek ve kız kardeşlerinin ortak rızasıyla hazırlanmıştır.”
31. Ortaçağda, yalnızca gizli saldırılar cinayet olarak ele ahnıyordu. Açıkça
işlenen kan davası cinayeti adil kabul ediliyordu; bir kavga sırasında öldür
mek, saldırgan pişmanlık duyup yaptığı hatayı düzeltme isteği gösterdiğin
de cinayet değildi. Bu aynmm derin izleri hâlâ çağdaş ceza hukukunda, özel
likle de Rusya’da mevcuttur.
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yan kişinin yakınlan intikam almak isterse, camia ona kaç
ması için bir at veya bir kayıkla bir çift kürek, bir bıçak ve bir
kıhç temin ederdi; şehirde kalmaya karar verdiği takdirde,
on iki kardeş onu korumak üzere ona eşlik ederdi ve bu ara
da da bir uzlaşma yolu bulmaya çalışırlardı. Kardeşler onun
ifadesinin doğruluğunu desteklemek için mahkemeye gider
ve yemin ederlerdi; suçlu bulunursa da, belirlenen tazminatı
ödeyemediği için mahvolmasına ve bir köle hahne gelmesine
izin vermezlerdi; tıpkı eskiden gens’de olduğu gibi, tazminatı
hepsi öderdi. Ancak bir kardeş loncadaki kardeşlerine ya da
diğer insanlara verdiği sözden döndüğünde camiadan “bir hiç
olarak” atıhrdı (tha scal han maeles af brödrescap met nidings nafn).^^
Tüm ortaçağ yaşamını yavaş yavaş kaplayan bu camiala
rın temel fiMrleri bunlardı. Gerçekten de, olası tüm meslek
lerin loncalan olduğunu biliyoruz: serf loncalan,^^ özgür in
sanlann loncalan ve hem serilerin hem de özgür insanlann
karma loncalan; avlanma, bahkçıhk veya ticari girişim gibi
özel amaçlarla oluşturulan ve bu özel amaca ulaşıldığında
dağılan loncalar; ve belirli bir sanat veya meslek için oluştu
rularak yüzyıllarca varhğını sürdüren loncalar. Faaliyetler
çeşitlilik kazandıkça, loncalann çeşithhği de artıyordu. Dola
yısıyla, yalnızca tacirlerin, zanaatkârlann, avcüann ve köy
lülerin değil; aynca, rahiplerin, ressamlann, ilkokul ve üni
versite öğretmenlerinin loncalarım da görüyoruz, dini piyes
ler oynamak için, kilise inşa etmek için, belirh bir sanat veya
zanaat ekolünün “sır”nnı açıklamak için, veya hoşça vakit
geçirmek için de loncalar kurulmuştur -hatta dilenciler, cel
latlar ve yoldan çıkmış kadınlar arasında kurulan loncalar
da vardır; bunların hepsi lonca içinde yargılama ve karşıhk-

32. Kofod Ancher, age. Bu eski kitapçıkta, daha sonraki araştırmacıların gö
zünden kaçan birçok şey vardır.
33, Bu loncalar serflerin isyanlarında önemli bir rol oynamıştı, bu nedenle
dokuzuncu yüzyılın ikinci yansında defalarca yasaklandılar. Elbette ki, krahn yasaklan kağıt üstünde kaldı.
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İl destek şeklindeki ikili ilke temelinde kurulmuştur.34 Rus
ya’da, “Rusya’nın yaratümasımn”, yeni filizlenmekte olan
köy komünlerine olduğu kadar, avcıların, balıkçıların ve ta
cirlerin arte/lerine ya da birliklerine de bağh olduğuna dair
açık kanıtlarımız vardır; günümüzde bile ülke arteZlerle do
ludur. 35
Bu birkaç saptama bile, kurumun özünü her yıl şenlik dü
zenlemek olarak görmek isteyen ilk lonca araştırmacıların
dan bazılarının ne kadar yanıldığım göstermektedir. Ashn
da, ortak yemek, kent meclisi üyelerinin seçildiği gün ya da
ertesi gün düzenlenirdi; tüzükte yapılacak değişiklikler de o
zaman tartışılırdı, kardeşler arasındaki kavgalar da çoğun
lukla o gün çözüme bağlanırdıse ve loncaya bağlılık yemini o

34. Ortaçağ İtalyan ressamları da loncalarda örgütlenmişlerdi; bu loncalar
daha sonraki bir çağda sanat akademileri haline geldi. O zamanlann İtalyan
sanatının bugün bile Padua, Bassano, Trevisa, Verona vb. ekolleri arasın
daki farkı ayırt etmemizi sağlayacak kadar kendine has bir etkiye sahip olmasınm nedeni -der J., Paul Richter-, tüm bu şehirler Venedik’in etkisinde
kalmış olsalar da, her şehrin ressamlannm ayn bir loncaya dahil olması ve
bu loncalann da birbirleriyle dostça ilişkiler sürdürmesine rağmen kendine
özgü varhğını korumasıdır. Bilinen en eski lonca yasası 1303 tarihinden kal
madır ve Verona’ya aittir; ancak bunun çok daha eski bir yasanm kopyası
olduğu da açıktır. Üyelerin yükümlülükleri arasında, “her tür ihtiyaç karşı
sında kardeşçe yardım”, “şehirden geçmekte olan yabancılara misafirper
verlik gösterme, çünkü öğrenilmek istenen her türlü bilgi ancak bu şekilde
edinilebilir” ve “güçsüz düşeni teseUi etme” vardır (Nineteenth Century, Ka
sım 1890 ve Ağustos 1892).
35. Artellere dair temel eserler Encyclopedia Britannica’mn “Russia” mad
desinde verilmiştir (9. Baskı, s. 84).
36. Örneğin, Toulmin Smith’in Cambridge loncalan hakkında yazdığı me
tinlere (English Guilds, Londra, 1870, s. 274-276) baktığımızda, “herkesi il
gilendiren esas gün”, “seçim günü” gibi görünür; Ch. M. Clode’un The Early
History of the Guild o f the Merchant Taylors (Londra, 1888, i. 45) adh eserin
de de aym tesbit vardır, vs. Bağlılığın yenilenmesi için, bliz. Pappenheim’m
Altdanische Schutegilden adlı eserinde (Breslan, 1885, s. 67) bahsedilen
Jömskiving Sağası. Muhtemelen, loncalar üzerinde baskı uygulanmaya baş
landığı andan itibaren tüzüklerinde sadece yemek gününü ve dini törenleri
ni belirtmişlerdir, loncanın adli görevleri ise muğlak sözlerle geçiştirilmiş olmahdır; ama yine de bu işlev çok sonraki dönemlere dek varlığım sürdürmüş
tür. Devletin adaletin örgütlenmesini üstlenmesinden ve bu işi bürokrasi160
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gün yenilenirdi. Klamn eski halk meclisi şenhğinde -mahi
veya malum- ya da Buryatlann afta'sında veyahut bugünkü
bucak şöleninde ve hasat yemeğinde olduğu gibi, ortak ye
mek, sonuçta kardeşhğin onaylanmasından başka bir şey de
ğildi. Bu yemek, klanın her şeye ortak sahip olduğu günleri
sembohze ediyordu. En azından o gün, her şey herkesin mahydı; herkes aym masaya oturuyor ve aym yemeği paylaşı
yordu. Çok sonralan bile, bir Londra loncasının fakirhane
sinde yatıp kalkan biri, böyle bir günde kent mechsinin zen
gin bir üyesiyle aynı masaya oturabihyordu. Pek çok araştır
macının eski Sakson “orman loncası” ile “toplumsal” veya “di
ni” denen loncalar arasında yapmaya çahştığı a3mma gehn
ce, böyle bir aynm yoktur: hepsi jmkanda belirtilen anlamda
“orman loncası”ydı,3'< ve hepsi de diniydi, tıpkı bir köy toplu
luğu ya da şehrin özel bir azizin koruması altına verilmesinin
hem toplumsal hem de dini bir anlam taşıması gibi. Lonca
kurumu, Asya, Afrika ve Avrupa’da bu kadar yoğun bir bi
çimde yaygınlaşabUmişse ve benzer koşullar gerektirdiğinde
tekrar tekrar ortaya çıkarak binlerce yıl yaşayabilmişse, bu
nun nedeni, bu loncalann bir yemek yeme ya da behrh bu
günde ibadet etme veya cenaze törenlerinde bulunma birhği
olmamn ötesinde anlamlar taşımalandır. Loncalar, insan do
ğasının derinlerindeki bir ihtiyaca cevap veriyordu; üstehk
de daha sonralan devletin, bürokrasisi ve polisi aracüığıyla
üstlendiği tüm özellikleri bir araya getiriyorlardı. Hatta da
ha da fazlasıydüar, çünkü, her koşiilda ve yaşamda olabüecek tüm kazalara karşı, “eylem ve tavsiye” yoluyla karşıhkh

sine yüklemesinden bu yana, “benim yargıcım kim olacak?” sorusunun hiç
bir anlamı yok; fakat ortaçağda, özellikle de özyargı özyönetim anlamına
geldiğinden, bu soru temel bir öneme sahipti. Aynca Saksonlann veya Danimarkalılann dilindeki “lonca kardeşliği” ya da “brodrae” kelimesinin Latincede convivii olarak tercüme edilmiş olmasının bu kanşıkhğa katkıda bu
lunmuş olabileceği de belirtilmeli.
37. “Orman loncası” hakkında J.R. Green ve Bayan Green’in yapmış olduğu
mükemmel yorumlar için bkz. The Conquest o f England, Londra, 1883, s.
229-230.
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destek için bir birliği temsil ediyorlardı; aynı zamanda, ada
leti sağlamak için de kurulmuş birliklerdi bunlar -devletten
farkı şuydu ki, tüm bu durumlarda, devlet müdahalesinin te
mel özejliği olan resmi unsurun yerini insani, kardeşçe bir
unsur ahyordu. Lonca mahkemesinin huzuruna çıktığında
bile, kardeş, kendisini iyi tanıyan ve günlük işlerinde, ortak
yemekte, kardeşçe görevlerin ifasında onun yamnda duran
insanlara cevap vermek durumundaydı: yani kendisinin eşiti
ve gerçekten kardeşi olan insanlara cevap verecekti; yoksa
hukuk teorisyenlerine, ya da başkalarımn çıkarlarım savu
nanlara değü.38
Bireyi kendi inisiyatifinden mahrum etmeksizin birhğin
ihtiyaçlarına bu kadar iyi cevap veren bir kurumun yayılaca
ğı, büyüyeceği ve güçleneceği açıktır. Buradaki zorluk, lonca
ların birhğini, köy komünlerinin birliğine müdahale etmeden
sağlayacak ve loncalarla köy komünlerini uyumlu bir bütün
halinde birleştirecek bir biçim bulmaktı. Bu birleşme biçimi
de bulunduğunda ve bir dizi uygun koşul şehirlerin bağımsız
lıklarım üeri sürmelerine imkân tanıdığında, bağımsızlıkla
rım öyle bir düşünce birhğiyle Uan etmişlerdir ki, demiryolu,
telgraf ve matbaa çağında yaşayan bizler büe takdir etmek
ten geri duramayız. Şehirlerin bağımsızlıklarım ilan ettikleri
yüzlerce ferman bize dek ulaşmıştır ve bunlann hepsinde
-bağımsızhğın derecesine bağh olarak değişen alabildiğine
çeşith ayrıntüara rağmen- aym baskın fikirle karşüaşmz.
Şehir, hem küçük köy komünlerinin hem de loncalann fede
rasyonu olarak örgütleniyordu.
“Şehirdeki kardeşliğe dahil olan herkes [diye okuyoruz, 1188
yılında, Flanders kontu Phihppe’in Aire kentsoylularına (burger'
lere) verdiği bir fermanda] gerekli ve adil olan her konuda birbiriyle yardım laşm a içinde olacağını, bağlıhk ve yeminiyle vaat
etti ve onayladı. E ğer biri bir başkasına karşı sözlü ya da fiili bir
suç işlerse, zarar görmüş olan kişi asla kendi başına ya da yakın
la n aracıhğıyla intikam almayacak... şikâyette bulunacak ve
38. Bkz. Ek X,
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suçlu, seçilmiş on iki yargıcın hakemliğiyle suçunun cezasını çe
kecektir. Ve eğer haksızhk etmiş ya da haksızlığa uğram ış kişi,
üç kez uyarıldığı halde, bu yargıya uym ak istem iyorsa, yalan y e 
re yemin etmiş kötü biri olarak kardeşlik cemaatinden atılacaktır.”39
“Herkes kendi yargıcına bağlıhğını her fırsatta gösterecek ve
adaletin buyruklanna uygun olarak ona yardım ve öğüt verecek
tir, [der, Amiens ve A bbeville fermanları]. Kom ün sınırlan içe
risinde herkes kendi gücüne göre birbiriyle yardım laşacaktır ve
içlerinden birinden her kim olursa olsun haraç alırsa, hiçbir şe
kilde zor durumda kalmayacaktır,”40 [diye okuruz Soissons, Compiegne, Senlis -ve diğer benzer yerlerin- fermanlarında].

Bu konuda çok sayıda benzer örnek vardır.
“Komün! Yeni ad, iğrenç ad! Komün sayesinde, tüm vergi
ödeyenler {capite censi), yıllık basit bir vergi karşüığında her
türlü kölelikten kurtuldular; yasayı ihlal etmeleri karşılığında,
komün sayesinde pek az bir cezaya mahkûm oldular; kom ün sa
yesinde, serilerin m aruz kaldığı diğer parasal yüküm lülükler
den kurtuldular.”'*!

On ikinci yüzyüda aynı özgürleşme dalgası, hem zengin
şehirleri hem de fakir kasabalan içine alarak tüm kıtaya ya
yılıyordu. Genel olarak, İtalyan şehirlerinin ük özgürleşen
şehirler olduğunu söyleyebilsek de, bu hareketin yayıldığı bir
merkez asla bulamayız. Çoğu zaman Orta Avrupa’daki kü
çük bir kasaba, kendi bölgesinin Hderhğini ele ahyordu ve
büyük yerleşimler de o küçük kentin fermanım kendilerine
model alıyorlardı. Örneğin küçük bir kent olan Lorris’in fer
mam güneybatı Fransa’daki seksen üç kent tarafından be
nimsendi; Beaumont’unki ise Belçika ve Fransa’da beş yüz
den fazla kentin modeli hahne geldi. Şehirler komşulanna
fermanlarının bir kopyasını almaları için özel vekiller gön39. Recueil des ordonnances des rois de France, c. XII, 563; aktaran Augus
tin Thierry, Considération sur l’histoire de France, s. 241, c. VII, Bütün Eserler 10. baskı.
40. A. Luchaire, Les communes françaises, s. 45-46.
41. Guilbert de Nogent, De vita sua, aktaran Luchaire, age, s. 14.
163

Ortaçağ Şehrinde

...

derdiler ve komün anayasaları da bu model üzerine kuruldu.
Ancak birbirlerini basit bir biçimde kopya etmiyorlardı: ken
di fermanlarını senyörlerinden elde ettilderi tavizlere uygun
olarak şekillendiriyorlardı; sonuç ise, bir tarihçinin de dediği
gibi, ortaçağ komün fermanları, kilise ve katedrallerin Gotik
mimarisinin çeşithhğine sahipti. Hepsinde aynı temel fikir
-katedral şehirdeki idari çevrelerin ve loncaların birhğini
temsü eder- ve aym sınırsız ayrıntı zenginhği görülmektedir.
Özyargı hayati bir noktaydı ve özyargı özyönetim anlamı
na geliyordu. Ancak komün yalmzca devletin “özerk” bir par
çası değildi -bu tür muğlak sözcükler o zaman henüz icat edümemişti-, kendi içinde bir devletti. Komşularıyla savaş ve
banş yapma, federasyon ve ittifak kurma haklanna sahipti.
İç işlerinde kendi başına buyruktu ve başkalannın işlerine
kanşmıyordu. En yüksek politik iktidar tamamıyla pohtik
bir forumun ehndeydi; örneğin Pskov’daki durum buydu, bu
ranın veçe'si elçüer gönderiyor ve kabıü ediyor, anlaşmalar
yapıyor, prensler kabul ediyor ve deviriyor, hatta yülarca
prenssiz kalabüiyordu; yahut İtalya’daki ve Orta Avrupa’da
ki yüzlerce şehirde olduğu gibi, iktidar tacirlerin hatta soy
lular aristokrasisinin ehnde olabüiyor veya onlar tarafından
gasp edüebüiyordu. Yine de ilke aymydı: şehir bir devletti ve
-belki de çok daha önemhsi- şehirdeki iktidar tacirler, hatta
soylular aristokrasisi tarafından gasp edüdiğinde, şehir ya
şamı bundan etkilenmiyor ve gündehk yaşamımn demokra
tik karakteri ortadan kalkmıyordu: çünkü şehrin iç yaşamı
da gündehk yaşam da devletin pohtik biçimine pek az bağhydı.
Görünüşteki bu anormaUiğin temehndeki sır, ortaçağ şeh
rinin merkezi bir devlet olmamasıydı. Varhğımn ük yüzyıUannda, şehri, iç örgütlenmesi bakımından bir devlet olarak
adlandırmak zordu, çünkü ortaçağ, ne işlevlerin ne de top
raklann günümüzdeki merkezüeşmiş hahnden haberdardı.
Her grubun kendi egemenlik payı vardı. Şehir genelde dört
mahalleye ya da tek bir merkezden dışa doğru yayüan beş,
altı veya yedi semte a30Thyordu; her mahaUe veya semt ka
baca burada hakim olan meslek veya zanaata denk düşüyor
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du, ama farkh toplumsal konum ve mesleklerden insarüar da
-asiüer, tacirler, esnaflar hatta yan seriler- burada oturabili
yordu. Her mahaUe veya semt oldukça bağımsız bir kümeleş
me teşkil ediyordu. Venedik’te her bir ada bağımsız bir poh
tik topluluktu. Her birinin kendine ait örgütlü meslekleri,
tuz ticareti, yargısı ve yönetimi vardı; kendine ait forumu
vardı; şehrin herhangi bir düka ataması birimlerin iç bağım
sızlığında bir değişiklik yaratmıyordu. 42 Köln’de şehir sakin
lerinin Geburschaften ve Heimschaftenlere ivicinise), yani.
Franklar döneminden kalma komşu loncalara bölünmüş ol
duğunu görürüz. Bunlardan her birinin kendi yargıcı {Burrichter) ve seçümiş on iki genel yargıcı (Schöffen), kendi Vogt’u
ve greve’si ya da yerel müis kumandanı vardı.43 İşgalden ön
ceki eski Londra’nın öyküsü -diyor Bay Green- “her biri kendi
yaşamı ve kurumlan, loncaları, mahaUeleri, şapeüeri vs. üe
büyüyen ve yavaşça bir kent birliğine doğru üerleyen, surlar
içinde dağınık bhkaç küçük grubun”44 öyküsüdür. Rus şehir
leri Novgorod ve Pskov’un tarihsel gehşimine baktığımızda,
her ikisi de yerel ajTintüar bakımından zengindir, bağımsız
sokaklardan (ulitsa) oluşan semtler {konets) görürüz; bu so
kaklardan her birinde esasen beürli bir zanaatla uğraşan zanaatkârlar yaşıyor olsa da, tacirler ve mülk sahipleri de bu
rada oturuyordu ve sokak ayrı bir komün oluşturuyordu. Suç
durumunda sokağın tüm üyelerinin komünal sorumluluğu
vardı; sokak mechsi üyeleri (ulişanskiy starosti) aracılığıyla
sokağın kendi yargısı ve yönetimi, kendi mührü vardı, ihti
yaç duyulduğunda da forum toplanıyordu; kendi mihsleri,
hatta kendi seçtiği rahipleri üe sokağın kendi kolektif ya
şamı ve kolektif girişimleri vardı.^s

42. Lebret, Histoire de Venise, I, 393; ayrıca Marin, aktaran Leo ve Botta,
Histoire de l’Italie, Fransızca baskısı, 1844, c. I, 500.
43. Dr. W. Arnold, Verfassungsgeschichte der deutshen Freistädte, 1854, c. II,
227 ve devamı; Ennen, Geschichte der Stadt Kæln, c. I, 228-229; ayrıca Ennen ve Eckert tarafından yayımlanan belgeler.
44. Conquest o f England, 1883, s. 453.
45. Belayev, Russian History, c. II ve III.
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Ortaçağ şehri böylece çifte federasyon gibi görünür: küçük
toprak birhklerinde -sokak, mahalle ve semtlerde- bir araya
gelen tüm aile reislerinin ve mesleklerine göre loncalarda
yemin altında birleşen bireylerin federasyonu. Bunlardan il
ki şehrin kökeni olan köy topluluğunun ürünüyken; İkincisi,
yeni koşulların ortaya çıkardığı daha sonraki bir gelişmedir.
Bağımsızlık garantisi, özyönetim ve barış, ortaçağ şehri
nin temel amacıydı; meslek loncalarından bahsederken de
göreceğimiz gibi, emek bu şehrin temel direğiydi. Ancak or
taçağdaki ekonomistler tüm dikkatlerini “üretim”e yöneltmi
yordu. Pratik zekâlan sayesinde, üretim sağlayabilmek için
“tüketim”! garantilemenin zorunlu olduğunu görüyorlardı; ve
bu nedenle de “hem zenginler hem de fakirler için ortak ge
çim imkânlan ve bannma” (gemeine notdurf und gemach armer und richer) her şehrin başlıca ilkesiydi. Gıda malzeme
lerinin ve diğer temel ihtiyaçlann (kömür, odun vs.) pazara
ulaşmadan önce ya da diğer insanları dışlayan, özellikle avantajh koşullarda satın ahnması -yani tek kelimeyle preempcio- kesinhkle yasaktı. Her şey pazardan geçmek zorunday
dı ve çan sesi pazarın bittiğini duyuruncaya dek her şey her
kesin alımına sunulmak zorundaydı. Ancak o zaman pera
kendeci, kalan malları alabihrdi ve ancak o zaman kârı “dü
rüst kâr”-i6 olabilirdi. Dahası, bir fırıncı pazar kapandıktan
sonra toptan buğday satın aldığında, her vatandaşın, pazar
lık sona ermeden önce kendi kullanımı için (yaklaşık sekiz
teneke) toptan fiyatına buğday talep etme hakkı vardı; aynı
şekilde, eğer bir yurttaş da tekrar satmak amacıyla buğday
almışsa, fınncı da talepte bulunabilirdi. Birinci durumda,
buğdayın uygun bir fiyatla öğütülmek üzere şehir değirmeni

46. Bir gemi Würzburg’a kömür getirdiğinde, kömür yalnızca ilk sekiz gün
perakende olarak satılabilirdi; her aile en fazla elli sepet alma hakkına sa
hipti. Geri kalan kömür toptan olarak satılabilirdi, ancak perakendecinin
sadece namuslu kâr (zittlicher) elde etme hakkı vardı; haksız kazanç veya
umittlicher kesinlikle yasaktı (Gramich, age.). Londra’da iLiher albus, akta
ran Oçenkovski, s. 161) ve aslında her yerde aynı durum geçerliydi.
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ne getirilmesi gerekiyordu, sonra ekmek adi fırın’Aa. veya ko
münal fınnda pişirilebilirdi.^’' Kısacası, şehirde kıtlık başgösterdiğinde, herkes bu durumdan az veya çok nasipleniyor
du; ancak bu felaketler bir yana, özgür şehirler var oldukça
kimse açlıktan ölmezdi -ne yazık ki günümüzde açlıktan ölümlere sık sık rastlanmaktadır.
Bununla birlikte, tüm bu düzenlemeler şehir yaşamının
daha sonraki dönemlerine aittir; daha önceki dönemlerde ise,
tüm gıda malzemelerini şehrin sakinlerinin kullanımı için
satın alan şehrin ta kendisiydi. Son zamanlarda Bay Gross
tarafından yayımlanan belgelerde bu konu oldukça açıktır ve
taşınan erzağın “belirh şehir görevlileri tarafından şehir adı
na alındığı, sonra da tacir kentsoylular arasında pay edüdiği,
şehir yetkihleri hmana indirilen mallan almayı reddetmedi
ği sürece, hiç kimsenin bunlan almasına izin verilmediği”
şekhnde çıkardığı sonuçlar bu belgeler tarafindan desteklenü-. Bay Gross şöyle devam eder: “Bu, muhtemelen, İngiltere,
İrlanda, Galler ve İskoçya’da oldukça yaygın bir uygulamadır.”48 “Londra Şehri ve Meclisi’nin ve tüm yurttaş ve sakin
lerinin, elimizden geldiği kadar, her konuda kâr etmesi ve ra
hatı için” on altıncı yüzyılda bile ortak buğday ahmları oldu
ğunu, 1565 yılında yukardaki satırlan yazmış olan belediye

47. Bkz. Fagniez, Etudes sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au
XIII^ et XrV^ siècle, Paris, 1877, s. 1.5.5 ve devamL Ekmeğin yanı sıra biraya
da konulan verginin, mevcut tahıl miktarından elde edilebilecek ekmek ve
mısır miktarına dair dikkatle gerçekleştirilen deneylerden sonra belirlendi
ğini söylemeye gerek yok. Amiens arşivleri bu konulardaki tutanakları içer
mektedir (Oçenkovski, Englands wirthschaftliche Entwickelung, vs., Jena,
1879, s. 165).
48. Ch. Gross, The Guild Merchant, Oxford 1890, I, 135. Gross’un belgeleri,
bu uygulamanın Liverpool’da (II, 148-150), İrlanda’da Waterford’da, Galler’
de Neath’te, İskoçya’da Linlithgow ve Thurso’da da mevcut olduğunu gös
teriyor. Bay Gross’un metinleri ahmlann tacir şehirler arasında değil de,
“tüm vatandaşlar ve topluluklar arasında” (s. 136, dipnot) dağıtılmak Üzere
yapıldığını da gösteriyor; on yedinci yüzyıldan kalma bir Thurso fermanın
da dendiği gibi, “adı geçen şehrin tacirleri, zanaatkârian ve sakinlerine, ih
tiyaçları ve becerileri oranında pay edilecektir”.
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başkanından öğreniyoruz.^s Venedik’te tüm buğday ticare
tinin şehrin ehnde olduğu bihnmektedir; “mahaUeler”, itha
latla ilgüi idari yetkihlerden tahılları ahr almaz, her yurtta
şa tahsis edilen miktarı göndermekle jrükümlüydüler.^o Fran
sa’da Amiens şehri tuz satın ahp bunu mahyet fiyatına va
tandaşlara dağıtu-dı;5i hatta, önceden şehrin buğday ve tuz
deposu olan halleş şimdi bile pek çok Fransız kentinde görüIp.bılır 52 Bu, Rusya’da Novgorod ve Pskov’da da bir âdetti.
Vatandaşların kuUanımına yönelik komünal ahmlarla ügüi özellikler bu dönemle ilgih tarihçiler tarafindan henüz
yeterince ele ahnmamıştır. Ancak konuya yeni bir ışık tutan
çok ilginç gerçekler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Mesela,
Bay Gross’un belgeleri arasında, 1367’den kalma bir Kilkenny
fermam var ki, bundan, maUann fiyatımn nasü behrlendiğini öğreniyoruz. “Tacirler ve gemicüer”, diye yazar Bay Gross,
“maUann mahyet fiyatlarını ve nakhye masraflarım yemin
ederek beyan ederlerdi. Daha sonra şehrin belediye başkam
üe güvenüir iki kişi, maUann satış fiyatım belirlerdi”. Aym
kural Thurso’da “deniz veya kara yoluyla” gelen maUar için
de geçerhydi. “Fiyatlan belirlemede” kuUanüan bu yöntem,
ortaçağda geçerli olan ticaret kavramlanna o kadar uygun
dur ki, o dönemde evrensel yöntem muhtemelen budur. Fiya
tı üçüncü bir kişirün behrlemesini sağlamak çok eski bir
âdetti; şehir içindeki tüm mübadelelerde de fiyatlann belir
lenmesini, satıcıya veya ahcıya değü de, “güvenilir kişilere”
-üçüncü bir tarafa- bırakmak çok yaygın bir ahşkanhktı. An

49. The Early History o f the Guild o f Merchant Taylors, yazan Charles M.
Clode, Londra, 1888, I, 361, Ek 10; aynca aym alımlann 1546’da da ya
pıldığını gösteren bir sonraki ek.
50. Cibrario, Les conditions économiques de l’Italie au temps de Dante, Paris,
1865, s. 44.
51. A. de Calonne, La vie municipale au XV® siècle dans le Nord de la France,
Paris, 1880, s. 12-16. “Anvers sakinleri daima Amiens tacirleri ve şehir
leriyle anlaşmaya hazır olduğundan”, 1845’te şehir, Anvers’e belirli bir mik
tar buğday ihraç edilmesine izin verdi (age, s. 75-77 ve metinler).
52. A. Babeau, La ville sous l’ancien régime, Paris, 1880.
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cak işlerin bu şeküde düzenlenmesi, bizi ticaret tarihinde çok
daha geriye, ürünün ticaretinin tüm şehir tarafından gerçek
leştirildiği, tacirlerin sadece ihraç edilen maUan satmakla
görevh şehir komisyoncusu, emanetçisi olduğu dönemlere gö
türmektedir. Bay Gross tarafından da yayımlanan bir Water
ford fermanında, “hangi türden olursa olsun, her çeşit mal...
belediye başkanı ve yetkih memur tarafından satın alınmahdır, bu kişüer o anda [şehir adına] ortak ahcı oldukların
dan, bu maUan (özgür vatandaşlann ve sakinlerin maUan
hariç) şehirdeki tüm özgür insanlara dağıtmakla da görevhdirler” denmektedir. Şehrin tüm dış ticaretinin kendi temsücüeri tarafından gerçekleştirildiğini anlamadan bu fermam
kavramak zordur. Dahası, Novgorod ve Pskov’da böyle yapüdığına dair doğrudan kamtlanmız var. Tacir kervanlannı uzak diyarlara gönderen “Müstakü Novgorod şehri” ve “Müstakü Pskov şehri” idi.
Orta ve Batı Avrupa’daki hemen hemen tüm ortaçağ şe
hirlerinde meslek loncalarının kendüerine gerekh tüm ham
maddeleri ortak satın aldıklarını, emeklerinin ürününü ken
di görevhleri aracüığıyla sattıklannı bihyoruz. Aynı şeyin dış
ticarette de uygulanmış olması muhtemeldir -özellikle on üçüncü yüzyıla dek, bir şehirdeki herhangi bir tacirin borcu
yalmzca tüm tacirlerin sorumluluğu olarak kabul edilmekle
kalmıyor, aynı zamanda, tüm şehir de bu borçtan sorumlu
tutuluyordu. Ancak on ikinci ve on üçüncü yüzyıUarda Ren
kıyısındaki şehirler bu sorumluluğu kaldırarak özel anlaş
malara girdiler.53 Son olsırak da ehmizde. Bay Gross tarafın
dan yayımlanan önemh bir Ipswich belgesi de var; bu belge
den, şehrin tacir loncasının şehrin hak sahibi kıldığı ve lon
caya aidat ödeyen herkes tarafından kurulduğunu, tacir lon
casının nasü daha iyi olabüeceğini, ona ne tür ajrrıcalıklar
verilmesi gerektiğini tüm komünün tartıştığını öğreniyoruz.
Ipswich tacir loncalan, sıradan bir özel loncadan çok, şehir emanetçüerinin bir organı gibi görünmektedir.

53. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, I, 491, 492, ayrıca metinler.
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Kısacası, ortaçağ şehrini daha iyi tanımaya başladıkça, onun belirh pohtik özgürlükleri korumak için kurulmuş basit
bir pohtik örgütlenme olmadığını daha iyi anlamaya başlıyo
ruz. Ortaçağ şehri, üretim ve tüketim için, bütün bir toplum
sal yaşam için; devletin prangaları olmadan; aksine, sanat,
zanaat, büim, ticaret ve pohtikadaki her bir gruba yaratıcı
dehasını ifade etmesi için tam bir özgürlük sağlayarak, sıkı
bir karşılıkh yardım ve destek birhğini, köy komününden çok
daha geniş ölçekte örgütleme girişimiydi. Ortaçağ şehrinde emeğin örgütlenmesini ve şehirlerin çevrelerindeki kırsal nü
fusla ihşkilerini sonraki bölümde incelediğimizde, bu girişi
min ne derece başanh olduğu daha iyi görülecektir.
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(devam)

-Ortaçağ şehirlerinde benzerlikler ve farklılıklar. -Esnaf
loncaları: Her birindeki devlet özellikleri. -Şehrin köy
lülere yaklaşımı; onları özgürleştirme çabaları. -Sen
yörler. -Ortaçağ şehrinin sanatta ve bilimde elde ettiği
sonuçlar. -Çöküşün nedenleri.

Ortaçağ şehirleri, dışarıdan bir yasa koyucunun iradesine
bağh olarak, önceden behrienen bir plana göre örgütlenmiş
değillerdir. Bu şehirlerin her biri, kehmenin tam anlamıyla
doğal bir sonuçtur -özgül eneıjüerine, çatışmadaki şansları
na ve çevreden buldukları desteğe göre kendilerini sürekh
olarak yeniden ayarlayan çeşitli güçler arasındaki mücadele
nin daima değişken bir sonucudur. Bu nedenle, dahih örgüt
lenmesi ve kaderi aym olan iki şehir yoktur. Ayn ayn ele
ahndığında da, her bir şehir bir 3rüzjoldan diğerine değişim
geçirir. Yine de, Avrupa’nın tüm şehirlerine bütünlüklü bir
göz attığımızda, yerel ve ulusal farkhhklar kaybolur ve her
şehir kendisini diğerlerinden bağımsız olarak ve farklı koşuUar altında gehştirmiş olmasına rağmen, aralarında hari
ka benzerlik bizi şaşırtır. İskoçya’nın kuzeyinde, kaba saba
işçilerin ve bahkçılann küçük kasabası; dış ticareti, lüksü,
zevk düşkünlüğü ve canh yaşamıyla zengin bir Flanders şeh
ri; Doğu’yla ilişküeri sonucu zenginleşmiş, duvarlarında sa
natsal bir zevk ve rafine bir uygarlık sergüeyen bir İtalyan
şehri; Rusya’nın göller ve bataklıklar bölgesindeki yoksul bir
tanm şehri... pek az ortak noktaya sahip gözükür. Yine de
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Örgütlenmelerinin ana hatları ve harekete geçmelerine yol
açan ruh, çok behrgin bir aüe havası içinde, aynıdır. Küçük
komünlerden ve loncalardan oluşan aynı federasyonları, ana
şehre tabi aym “küçük şehirleri”, aynı halk mechsini ve aynı
bağımsızlık alâmetlerini her yerde görüyoruz. Şehrin defensorları, farkh isimler ve farkh amblemler altında, aym oto
rite ve çıkarları temsü eder; yiyecek tedariki, emek ve ticaret
birbirine çok benzer planlara göre örgütlenmiştir; iç ve dış
mücadeleler benzer tutkularla sürdürülür; dahası, bu müca
delelerde ve yühklarda kuUanüan ifadeler, fermanlar ve rol
ler de özdeştir; mimari amtlar da, ister Gotik, isterse Roma
veya Bizans stüi olsun, aynı özlemleri ve aynı ideaUeri dile
getirir; aym şekilde tasarlanmış ve yapümışlardır. Benzeme
yen şeylerin çoğu yalmzca çağ farkından kaynaklanır ve kar
deş şehirler arasındaki gerçek farkhhklara Avrupa’nın çeşith
yerlerinde rastlanır. Yönlendirici fikrin birliği ve köken öz
deşliği, Udim, coğrafi konum, servet, dil ve din farklarını ka
patır. Bu nedenle, ortaçağ şehrinden, uygarhğın iyi tanımlan
mış bir aşaması olarak bahsedebiliriz; yerel ve bireysel fark
lılıklardan bahseden her araştırmaya kapüanmız açık olsa
da, tüm şehirler için ortak gelişimin ana hatlanm gösterebi
liriz. ı
1. Bu konuda çok sayıda çahşma vardır; ancak tüm ortaçağ şehirlerini bir
bütün olarak ele alan bir çahşma henüz yoktur. Fransız komünleri konusun
da Augustin Thierry’nin Lettres ve Considérations sur l’histoire de France
adlı eserler hâlâ birer klasiktir; Luchaire’in Communes françaises’i de bu
alanda mükemmel bir katkıdır. İtalya’nın şehirleri için, Sismondi’nin büyük
eseri (Histoire des républiques italiennes du moyen âge, Paris, 1826, 16 cilt),
Leo ve Botta’nın History ofitaly, Ferrari’nin Révolutions d’Italie ile Hegel’in
Geschichte der Städteverfassung Italien adh eserleri genel bilgi için temel
kaynaklardır. Almanya için, elimizde Maurer’in Stdteverfassung, Barthold’
un Geschichte der deustchen Städte adlı eserleri; son zamanlarda çıkanlar
dan ise, Hegel’in Städte und Gilden der germanishen Völker {2 cilt, Leipzig,
1891), Dr. Otto Kallsen’in Die deutschen Städte im Mittelalter (2 eilt, Halle,
1891) ve Janssen’in yakın zamanda İngilizce’ye çevrileceğini (Fransızca ter
cümesi 1892’de yapıldı) umduğumuz Geschichte des deutschen Volkes (5 cilt,
1886) adh eserleri var. Belçika için A. Wauters, Les Libertés communales
(Brüksel, 1869-78, 3 cilt). Rusya için, Belayev’in, Kostomarov’un ve Sergeyeviç’in eserleri mevcut. Son olarak da, İngiltere için, geniş bir bölgedeki şe172
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İlk barbarlık dönemlerinden beri pazar yerinin özel ola
rak korunmasının, ortaçağ şehrinin özgürleşmesinde tek değüse de, önemli bir rol oynadığına hiç şüphe yok. Eski bar
barlar kendi köy komünleri içinde ticareti bilmiyorlardı; yal
nızca yabancüarla, belirh noktalarda, belirli günlerde ticaret
yapıyorlardı. Ve, yabancımn iki düşman aüe arasında var olan bir kan davasından ötürü öldürülme riski olmaksızın pa
zara gelebümesi için de, pazar daima tüm aüelerin koruması
altına ahnırdı. Pazar yeri de, tıpkı gölgesinde kurulduğu iba
det yeri gibi, dokunulmazdı. Berberüerde pazar yeri hâlâ annaya’Aır, tıpkı kadınların kujoıdan su taşıdığı yol gibi; kabi
leler arası savaşta büe bu ikisine süahla girüemez. Ortaçağ
da pazar yeri de genel olarak aynı korumaya tabiydi.2 İnsan
lann ticaret yapmaya geldikleri yerde ve çevresindeki belirh
bir alanda asla kan davası peşinde koşulmazdı. Ahcı ve satıcüar arasında bir kavga çıktığında da, pazar kimin koruması
altındaysa -topluluk mahkemesi veya piskoposun mahkeme
si, senyörün ya da kral yargıcının mahkemesi- o yargılardı.
Ticaret yapmaya gelen kişi konuk kabul edüiyordu ve bu isimle anüıyordu. Ana yolda giden bir taciri soymakta hiç te
reddüt göstermeyen senyör büe Weichhilde saygı gösterirdi;

hirleri ele alan en iyi kitaplardan biri, Bayan J.R. Green’in Town Life in the
Fifteenth Century’si var (2 cilt, Londra, 1894). Üstelik, bu bölümde ve önce
ki bölümde sık sık bahsettiğim, ünlü yerel tarihlerden ve genel ya da eko
nomik tarih konusundaki mükemmel eserlerden oluşan bir servet var eli
mizde. Ancak, literatürü zengin kılan şey, özellikle bazı şehirler, esas olarak
da İtalyan ve Alman şehirleri üzerine, loncalar üzerine, toprak sorunu üzeri
ne, dönemin ekonomik ilkeleri üzerine, loncaların ve zanaatların ekonomik
önemi üzerine, şehirler arasındaki birlik (Hansa) ve komünal sanat üzerine
yapılmış ayn ayn ve çoğu zaman da takdire şayan araştırmalardır. Bu ikin
ci kategoriye dahil eserlerde inanılmaz bir bilgi zenginliği mevcuttur; bu
eserlerden sadece çok önemli birkaçı bu sayfalarda anılıyor.
2. İlkel ticaret konusundaki mükemmel denemelerinden birinde Kulischer,
(Zeitschrift fiir Völkerpsychologie, Bd. X. 380) Herodot’a dayanarak, İskitler
ile kuzey kabileleri arasındaki ticaretin Agrippiahlann topraklannda ger
çekleşmesinden dolayı, onlann dokunulmaz görüldüğünü söyler. Agrippia
bölgesine sığınan biri kutsaldır ve Agrippiahlardan sık sık komşuları için
hakemlik yapmalan istenir. Bkz. Ek XI.
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Weichbild pazar yerine çakılmış bir direkti ve pazan koruya
nın kral, senyör, yerel kUise veya halk mechsi -veçe- olması
na bağh olarak, bu direğin üzerinde ya krahn arması, ya bir
eldiven, ya yerel bir azizin resmi ya da yalnızca bir haç bulunuyordu.3
Şehirdeki özyar^mn, isteyerek ya da istemeyerek şehre
verilen pazar yerine özgü yargılama hakkından gelişebildiğini anlamak kolaydır. Şehir özgürlüklerinin pek çok durumda
izini bulduğumuz bu kökeni de, şehirlerin sonraki gelişimine
özel olarak damgasını vurmuştur. Topluluğun ticaretle uğra
şan kesiminin üstünlüğü buradan kaynaklanır. O dönemde
şehirde bir evi olan ve kent topraklanmn ortak sahiplerin
den olan buıjuvalar, şehrin ticaretini ehnde tutan bir tacir
loncası oluşturuyorlardı çoğu zaman; her ne kadar başlan
gıçta zengin ya da fakir, her buıjuva bir tacir loncasına dahil
olabüiyor ve ticaret de şehir adına mechs üyeleri tarafından
yürütülüyor gibi görünse de, lonca yavaş yavaş bir nevi ayncahkh bir organ hahne geldi. Loncalar, kısa bir süre içinde
özgür şehirlere akın edecek yabancüann katüımına kıskanç
ça engel oldular ve ticaretin avantajlannı özgürleşme döne
minde “burjuva” olan birkaç “aüenin” tekeline bıraktüar. Bu
şeküde bir tacir ohgarşisinin kurulma tehlikesi elbette vardı.
Ancak onuncu yüz30İda, yine loncalarda örgütlenmiş olan
başhca zanaatlar, tacirlerin oligarşik eğüimlerini kontrol edebüecek kadar güçlendiler -hatta sonraki iki yüz}alda daha
da güçlendüer.
Meslek loncası o dönemde kendi ürettiklerinin ortak satı
cısı ve hammaddelerin de ortak ahcısıydı; üyeleri de aynı za
manda hem tacir hem de kol işçileriydi. Bu nedenle, eski

3. Hâlâ belirsiz olan Weichbild ve yasası hakkında son zamanlarda bazı tar
tışmalar çıkmıştır (bkz. Zöpfl, Alterhümer des deutschen Reichs und Rechts,
III, 29; Kailsen, 1, 316). Yukarıdaki açıklama mümkün görünmektedir, an
cak elbette başka araştırmalar tarafından desteklenmelidir. Aynca, bir İs
koç deyimi olan, “pazar yeri haçı”nı kilise yargılamasının bir amblemi ola
rak kabul edebiliriz; ancak bunu hem piskoposluk şehirlerinde hem de halk
meclisinin başına buyruk olduğu şehirlerde görüyoruz.
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meslek loncalanmn özgür şehir yaşamımn ta en başından iti
baren sahip olduğu üstünlük, kol emeğinin daha sonra şehir
yaşamında önemli bir yer edinmesinin garantisini oluşturdu.4 Gerçekten de bir ortaçağ şehrinde kol emeği, aşağı olma
nın emaresi değildi; tam aksine, köy komününde gördüğü bü
yük saygımn izlerini hâlâ taşıyordu. Dinsel oyunlardan bi
rinde kol emeği, jmrttaşlara karşı yerine getirilmesi gereken
dinsel bir görev olarak işleniyordu; herhangi bir kamusal
işlev kadar onurlu bir kamusal işlev (Amt). Üretici de kaçak
çı da topluluk karşısında “adalet” fikrini, hem tüketicinin
hem de üreticinin “hakkı” fikrini, günümüzde pek tuhaf ge
len bu fikri benimsemişti. Sepicinin, fıçıcının veya ayakkabı
yapımcısımn işi “adil ve namuslu” olmah, diye yazarlardı o
zaman. Zanaatkâr tarafından kullamlan tahta, deri veya iphk “doğru” olmah; ekmek “dürüstçe” pişirümeh vs. Bu dili
bugünkü gündehk yaşamımıza taşıdığımızda, yapmacık, doğaüıktan uzak gelecektir; ancak bu dü o zaman doğaldı ve
yapmacık değüdi, çünkü ortaçağ zanaatkârı, büinmeyen bir
ahcı için ya da maüanm bihnmeyen bir pazara göndermek
için üretmiyordu. Öncehkle kendi loncası için, birbirini tanı
yan, mesleğin tekniklerini büen ve her ürünün fiyatım belir
lerken, yapımında gösterilen beceriyi veya ona harcanan eme
ği takdir edebilecek olan kardeşler camiası için üretiyordu.
Dahası, medlan komün içinde satışa çıkaran, ayrı ayn üreti4. Tacir loncalan ile ilgili her konuda, bkz. Bay Gross’un son derece aynntılı
çalışması The Guild Merchant (Oxford, 1890, 2 cilt); ayrıca Bayan Green’in
Town Life in Fifteenth Century adlı eserinde cilt II, bölüm V, VIII, X’daki
yorumları; ve Schmoller’in Forschungen, cilt X ll’de A. Doren’in bu konudaki
eleştirileri. Eğer bir önceki bölümde belirtilen fikrin (ticaretin başlarda ko
münal olduğu) doğruluğu kanıtlanırsa, olası bir hipotez olarak, tacir lonca
sının da tüm şehrin yararına ticaret yapma sorumluluğuna sahip bir organ
olduğu ve tacir loncalarının, aşama aşama, kendileri için ticaret yapmaya
başladıkları ileri sürülebilir; öte yandan, kendileri için yeni pazarlar ve yeni
ticaret dalları açma işiyle karşı karşıya olan kişilerin, Büyük Britanya’nın
serüvenci tacirleri, Novgorod povolniki’si (özgür sömürgeci ve tacirler) ile
mercati personati olduğu varsayılabilir. Kısacası, ortaçağ şehrinin kökeninin
ayn hiçbir etmene bağlanamayacağı belirtilmelidir. Ortaçağ şehri farklı de
recelerde önemli birçok etmenin sonucudur.
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çiler değü de, loncaydı, ve topluluk da, sırası geldiğinde, ih
raç ettiği mallan birleşik komünlerin kardeşhk camiasına
sunuyordu, bunlaiın kahtesinin sorumluluğunu da topluluk
üstleniyordu. Bu tür bir örgütlenme, düşük kaliteli olmayan
maUar sunma hırsım her meslek grubunda ortaya çıkanyordu, teknik hatalar ve hileler tüm topluluğu ügüendiren bir
mesele hahni ahyordu; çünkü bir fermana göre “bu durum
kamu güvenini sarsmaktadır”5. Üretim, tüm amitas'm dene
timi altına verilmiş böyle bir toplumsal görev olduğunda, kol
emeği, özgür şehir yaşadığı sürece bugün bulunduğu aşağı
lanmış duruma düşemezdi.
Ortaçağ şehrinde ta en başlanndan beri usta ile çırak ara
sında veya usta üe işçi {compayne, Geselle) arasında bir fark
vardı; ancak bu, ortaya çıktığında, sadece yaş ve hüner far
kıydı; servet ve güç farkı değü. Yedi yühk çrrakhktan ve bir
sanat eseriyle bügi ve becerilerini kanıtladıktan sonra çırak
da usta oluyordu. Ve ancEik çok sonraları, on altıncı yüzyüda,
krahyet üctidan komünü ve mesleki örgütlenmeleri yıktık
tan sonra, basit bir mirasın ya da servetin avantajıyla usta
olabümek mümkün oldu. Ama bu, aynı zamanda ortaçağ en
düstri ve sanatının da genel olarak bozulduğu dönemdir.
Ortaçağ şehirlerinin ük fihzlenmeye başladığı dönemler
de ücret karşüığı verüecek işe pek yer yoktu; tek tek ücreth1er ise neredeyse hiç yoktu. Dokumacılar, okçıüar, demirciler,
fınncüar, vs. işlerini mesleki birlikleri ve şehir için yerine ge
tiriyorlardı; inşaat işleri için işçi kiralandığındaysa, bunİEtr
(halen Rus aricHerinde olduğu gibi) geçici birlikler olarak
çahşıyorlardı ve işin karşüığı toplu olarak ödeniyordu. Tek
bir usta için çahşmak çok daha sonralan yerleşmeye başladı;
ancak bu durumda büe, işçiye en iyi ücreth işlerden daha faz
la, hatta bu yüzyıhn ilk yansında tüm Avrupa’da ödenenden
çok daha iyi bir para ödeniyordu. Thorold Rogers sayesinde
îngüiz okurlar bu fikre aşinadır; ancak, Falke ve Schönberg’
in araştırmalanmn ve pek çok emarenin de gösterdiği gibi,
5. Janssen’in Geschichte des deutschen Volkes, I, 315; Gramisch’in Würzhurg;
ya da herhangi bir ferman seçkisi.
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bu durum tüm Avrupa kıtası için de geçerhdir. On beşinci
yüzyüda büe bir duvar ustası, bir marangoz veya bir demirci
işçisi Amiens’te günde dört sol ahyordu; bu, yirmi dört küo
ekmeğe ya da küçük bir öküzün sekizde birine denk geliyor
du. Saksonya’da inşaat işindeki Geselle’rân maaşı, Falke’nin
anlatımına göre, altı günlük yevmiyeyle üç koyun ve bir çift
ayakkabı alabüecek düzeydeydi.^ İşçüerin {Geselle) katedrale
yaptıkları bağış da, onlann rüspeten iyi durumda olduklanna kamttır; beUi meslek loncalannın olağanüstü bağışların
dan veya şenhk ve kutlama törenlerinde neler harcadıkların
dan bahsetmeye ise gerek büe yok.'^ Ashnda, ortaçağ şehri
hakkında daha fazla şey öğrendikçe, şehir yaşamı doruğundayken emeğin nasiplendiği refah ve saygıyı bir daha asla
görmediğinden emin oluyoruz.
Dahası; modern radikaüerimizin pek çok özlemirün orta
çağda çoktan gerçekleşmiş olması bir yana, şimdi ütopya ola
rak görülen çoğu şey o dönemde tartışmasız bir gerçek olarak
kabul edüiyordu. Çalışmanın zevkh olması gerektiğini söyle
diğimizde bize gülüyorlar, ancak ortaçağdaki bir Kuttenberg
fermam “herkes işinden zevk almah” der, “ve kimse, hiçbir
şey yapmadan {mit nichts thun), diğerlerinin çalışarak ve gay
ret göstererek ürettiği şeyi kendine mal etmemelidir, yasalar
gayret göstermeyi ve çahşmayı korumahdır”» Ve sekiz saat-

6. Falke, Geschichtliche Statistik, I, 373-393 ve II, 66; aktaran Janssen, Ges
chichte, I, 339; J.D. Blavignac, Comptes et dépenses de la construction du
clocher de Saint-Nicolas à Fribourg en Suisse adh eserinde aynı sonuca va
rır. Amiens için bkz. De Calonne, Vie Municipale, s. 99 ve Ek. İngiltere’de
ortaçağdaki yevmiyelerin ve bunların ekmek ve et olarak değerlerinin daha
ayrıntılı bir değerlendirmesi ve grafik gösterimi için, bkz. G. Steffen’in The
Nineteenth Century’ààà 1891 tarihli harika makalesi ve grafik eğrileri, ayrı
ca Studier öfver lönsystemets historia i England, Stockholm, 1895.
7. Schönenberg ve Falke’nin eserlerinde çok sayıda bulunan örneklerden sa
dece birini vermek gerekirse, Ren üzerindeki Xanten şehrinin.on altı ayak
kabıcısı, kilisede bir bölme ve altar yapımı için 75 gulden aidat ve özel ka
salarından da 12 gulden vermişlerdir; buradaki gulden, en iyimser hesap
lara göre şimdiki değerinin on katı değere sahiptir.
8. Aktaran, Janssen, age. I, 349.
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lik iş gününün tartışıldığı günümüzde, Birinci Ferdinand’ın,
imparatorluk kömür madenleriyle ügili bir fermanında ma
denciler için “eskiden de olduğu gibi” {wie vor Alters herkommen) sekiz saatlik iş günü kabul etmiş olduğunu hatırlama
mızda yarar vardır; cumartesi öğleden sonraları çahşmak da
yasaklanmıştı. Janssen’in bize anlattığına göre, sekiz saat
ten fazla çahşma çok seyrek uygulanıyorken, daha kısa çahşma saatlerine ise çok sık rastlamyordu. İngiltere’de, on be
şinci yüzyılda, diyor Rogers, “işçiler haftada yalnızca kırk se
kiz saat çahşıyordu”9. Çağdaş bir kazamm olarak gördüğü
müz yarım günlük cumartesi tatih de gerçekte eski bir orta
çağ geleneğiydi; komünün büyük bölümü için bu, banyo zamamydı; çarşamba öğleden sonrası da Geselle için banyo za
manıydı, lo Ve -okuUarda yemek verilmemesine rağmen- muh
temelen hiçbir çocuk okula aç gitmediğinden, biriken banyo
ücretlerinin, çocuklarının yiyeceğini temin etmekte zorlanan
aileler arasında dağıtılması pek çok yerde bir alışkanlıktı.
Emek Kongreleri’ne gehnce, onlar da ortaçağın düzenli bir
özelhğiydi. Almanya’mn bazı bölümlerinde, aynı işi yapan,
farkh komünlere ait zanaatkarlar her yü, işleriyle ügih so
runları, çıraklık 3aU£inm, seyyarhk yıUannı, ücretleri, vb. tar
tışmak üzere bir araya gelirlerdi; 1572’de de, Almanya’nın
komün şehirlerinde zanaatkârlann periyodik kongrelerle bir
araya gelme ve şehirlerin görevlerine aykın olmamak kaydıyla, maüarın kahtesiyle ügih her türlü kararı alma hakkı
tanınmıştı. Alman şehir komünleri gibi kısmen uluslararası
olan bu Emek Kongrelerinin fınncüar, dökümcüler, demirci-

9. The Economical Interpretation of History, Londra, 1891, s. 303.
10. Janssen, age, Aynca bkz. Dr. Alwin Schultz, Deutsches Leben im XIV und
XV Jahrhundert, büyük baskı. Viyana, 1892, s. 67 ve devamı. Paris’te çalış
ma günü, belirli iş dallarında kışın yedi-sekiz saatle yazın on dört saat ara
sında değişiyordu; diğer iş dallarındaysa kışın sekiz-dokuz saatle yazın on
iki saat arasında değişiyordu. Her cumartesi ve aşağı yukan yirmi beş gün
daha (şehir komününün fuar günü) her türlü iş saat dörtte sona ererken,
pazarlan ve diğer otuz tatil günü hiçbir iş yapılmıyordu. Genel sonuç, her
şey göz önüne ahndığında, ortaçağ işçisinin günümüz işçisinden daha az sa
at çalıştığıdır (Dr. E. Martin Saint-Lâon, Histoire des corporations, s. 121).
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1er, sepiciler, kıhç yapıcüar ve fıçıcılar tarafından da yapüdığı bihnmektedir.il
Elbette zanaat örgütlenmesi, zanaatkârlann lonca tara
fından sıkı bir biçimde denetlenmesini gerektiriyordu ve bu
amaçla daima özel bir ustalar kurulu seçihyordu. Ancak, şe
hirler özgür bir yaşam sürdükleri müddetçe denetim hakkın
da hiçbir şikâyet duyulmamışken; devletin, işin içine girip
loncalann mülküne el koyarak bağımsızhklannı kendi bü
rokrasisi lehine yok etmesinden sonra, şikâyetlerin sayüamayacak kadar çoğalması son derece dikkate d e ğ e r d i r . 12 öte
yandan, ortaçağ lonca sisteminde tüm sanat dallannda ger
çekleştirilen ilerlemenin büyüklüğü, sistemin bireysel inisi
yatif önünde bir engel oluşturmadığının en iyi kanıtıdır. ı^
Gerçek şu ki, ortaçağ loncası, tıpkı ortaçağ idari bölgesi, “so
kağı” ya da “mahaUesi” gibi, devlet memurlannın kontrolü
altına verümiş bir yurttaşlar topluluğu değildi; lonca, belirh
bir işle birbirine bağh tüm insanlann birhğiydi: hammadde
lerin ustalardan oluşan ahcüarı, üretüen maUann satıcüan,
usta-işçüer, kalfalar ve çıraklar. Her bir mesleğin iç örgüt
lenmesi açısından lonca topluluğu, diğer loncalara engel ol-

11. W. Stieda, “Hansische Vereinbarungen über städtisches Gewerbe im XIV
und XV Jahrhundert”, Hansische Geschichtsblätter, Yil 1886, s. 121. Schön
berg in Wirtschaftliche Bedeutung der Zünfte adh eseri; aynca, Roscher yu
karda belirtilen eser.
12. Bayan Smith’in English Guilds adlı eserinin girişinde Toulmin Smith’in
loncalann kraliyet tarafından yağmalanması konusundaki içten yorumları
na bakınız. Fransa’da loncaların benzer bir biçimde kraliyet tarafından yağ
malanması ve özyargılannın ortadan kaldıniması 1306’da başladı; son dar
be 1382’de vuruldu (Fagniez, age, s. 52-54).
13. Adam Smith ve çağdaşlan, ticaretteki devlet müdahalesine ve devletin
yarattığı ticaret tekellerine karşı çıkarlarken neyi mahkûm ettiklerini gayet
iyi biliyorlardı. Ne yazık ki, onlann takipçileri, içler acısı yüzeysellikleriyle,
bir Versailles fermanı ile lonca yasası arasında hiçbir fark gözetmeksizin or
taçağ loncalannı ve devlet müdahalesini aynı kefeye koydular. (Ünlü Eko
nomi Politik derslerinin yazan olan) Schönberg gibi, konuyu ciddi bir biçim
de incelemiş olan ekonomistlerin böyle bir hataya asla düşmediğini söyleme
ye gerek yok. Ancak, ekonomi “bilimi” adına bir yığın sözle dolu, yukandaki
gibi tartışmalar yakın bir zamana dek devam etti.
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madiği sürece başına buyruktu; diğer loncalara engel oldu
ğunda ise, konu loncalar loncasının -şehrin- huzuruna getiri
lirdi. Ancak loncada bundan fazlası da vardı. Loncanın kendi
yargı yetkisi, kendi silahh gücü, kendi genel meclisleri, kendi
mücadele, zafer ve bağımsızhk gelenekleri, diğer şehirlerde
bulunan aynı iş dalındaki loncalarla doğrudan ilişkileri var
dı; lonca, tek kehmeyle, yaşamsal işlevlerin bütünlüğünü
temsil ettiğinden, eksiksiz bir organizmaydı. Şehir silah altı
na çağrıldığında, lonca, kendi silahlarıyla (hatta, sonraki dö
nemde, loncanm sevgiyle süslediği toplarıyla) donanmış, ken
di seçtiği kumandanların yönetiminde, ayn bir birhk {Schaar) olarak ortaya çıkardı. Kısacası lonca, İsviçre Konfederas
yonu içinde Uri veya Cenevre cumhuriyetinin elh yü önce
sahip olduğu bağımsızlığa sahip bir federasyon birimiydi. So
nuç olarak, loncayı, devlet egemenhğinin tüm özelhklerinden
mahrum b ırakılm ış ve üdncü öneme sahip bir dizi işleve in
dirgenmiş çağdaş bir sendikayla ya da bir işçi birhğiyle karşüaştırmak; Napolyon Yasası altında güç bela yaşamaya çah
şan bir Fransız komünü üe ya da İkinci Katerina’mn şehir
yasalanna tabi bir Rus şehriyle Floransa veya Bruges’i kar
şılaştırmak kadar mantıksızdır. Bu şehirler de kendi beledi
ye başkanlarım seçmiştir, hatta İkincisinde [Rus şehri, ç.n.]
mesleki b irlik ler bile vardır, ancak aradaki fark. Floransa üe
Fontenay-les-Oies veya Tsarevokokşaysk arasındaki fark gi
bidir, ya da bir Venedik dükası üe kaymakam kâtibine şapka
çıkaran çağdaş bir vali arasındaki farktır.
Ortaçağ loncalan bağımsızhklannı korumayı biliyorlardı;
ve daha sonralan, özelhkle de on dördüncü yüzyılda, ilerde
behrtüecek olan birçok nedenin sonucu olarak, eski şehir ya
şamı derin bir değişikhk geçirince, daha genç zanaat kolları,
şehir işlerinin yönetiminde kendüerine düşen payı alacak ka
dar güçlü olduklannı kamtladılar. “Küçük” işlerde örgütle
nen kitleler, iktidan, büyümekte olan bir ohgarşinin elinden
almak için ayaklandı ve çoğu da bunu başararak tekrar yeni
bir refah dönemi başlattı. Bazı şehirlerde ayaklanmalann
karüa bastırıldığı ve bunu da işçüerin kitlesel bir biçimde bo
yunlarının vurulduğu doğrudur; 1306’da Paris’te ve 1371’de
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Köln’de olan budur. Bazı durumlarda, şehrin özgürlükleri
hızla yok oldu ve şehir aşama aşama merkezi otorite tarafın
dan boyunduruk altına ahndı. j^ca k şehirlerin çoğu, bu kar
gaşadan yeni bir yaşam ve kuvvetle çıkacak kadar canhhklannı k o r u m u ş l a r d ı . i4 ÖdüUeri ise, yeni bir gençleşme döne
mi oldu. Yeni bir yaşam aşüanmıştı; bu dönem, ifadesiıü görkemh mimari anıtlarda, yeni bir refah döneminde, teknoloji
de olduğu kadeır keşiflerde de ani bir gehşmede, Rönesans üe
Reforma yol açan yeni bir entelektüel harekette buluyordu.
Ortaçağ şehrinin yaşamı, özgürlüğü ele geçirme ve onu
devam ettirme yolunda bir dizi zorlu savaşımdan oluşur. Bu
acımasız mücadeleler sırasında güçlü ve inatçı bir kentsoylu
nun gehşmiş olduğu doğrudur; doğulan şehre duyulan sevgi
ve saygının da bu mücadelelerle beslendiği ve ortaçağ komünlerirün gerçekleştirdiği önemh şeylerin, bu sevgirûn doğ
rudan bir sonucu olduğu da doğrudur. Yine de, komünlerin
özgürlük savaşında göstermek zorunda olduğu fedakârlıklar
çok büjrüktü ve onların iç yaşamına dek uzanan derin aynhk

14. Floransa’da yedi küçük sanat 1270-1282 yıllan arasında devrimlerini
gerçekleştirdi ve bu devrimin sonuçları Perrens {Histoire de Florence, Paris,
1877, 3 cilt) ve özellikle Gino Capponi {Storia della república di Fireme, 2.
Basım, 1876,1, 58-80; Almanca’ya çevrilmiştir) tarafından ayrmtılanyla an
latılmıştır. Küçük mesleklerin 1402’de harekete geçtiği Lyon’da ise tam
aksine, bu gruplar yenilmiş ve kendi yargıçlannı seçme hakkını kaybetmiş
lerdir. Bu hareket 1313’te Rostock’da; 1336’da Zürich’te; 1363’te Bern’de;
1374’te Braunschweig’da, bir sonraki yıl ise Hamburg’da; 1376-1384 arasın
da Lübeck’te gerçekleşmiştir vs. Bkz. Schmoller’in Strassburg zur Ziet der
Zunftkdmpfe ve Strassburg’s Blüthe adlı eserleri; Brentano, Arbeitergilden
der Gegenıuart, 2 cilt, Leipzig, 1871-72; Eb. Bain, Merchant and Craft Gu
ilds, Aberdeen, 1887, s. 26-47, 75 vs. İngiltere’deki benzer mücadelede ilgili
olarak Bay Gross’un görüşlerine gelince, bkz. Bayan Green’in Town Life in
the Fifteenth Century adlı eserindeki açıklamaları, II, 190-217; işçi sorunu
üzerine olan bölüm ve hatta bu ilginç cildin tümü. Brentano’nun zanaat kollannın mücadelesi hakkında, Toulmin Smith’in English Guilds adlı eserin
deki “On the History and Development of Guilds” adlı denemesinin III. ve
IV. bölümlerinde verilen görüşleri konu açısından bir klasik olmaya devam
etmektedir ve bu görüşlerin daha sonraki araştırmalar tarafından tekrar
tekrar doğrulanmış olduğu söylenebilir.
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İzleri bırakmıştı. Uygun koşııllann bir araya gelmesiyle öz
gürlüğünü tek bir hamlede kazanmayı pek az şehir başar
mıştı ve bu azınhk, özgürlüklerini aym derecede kolaylüda
kaybetti; büyük bir çoğunluk ise, özgür yaşam haklan kabul
edüene dek art arda elh veya yüz yıl b05oınca, hatta çoğu za
man daha uzun süre savaşmak zorunda kaldı, ardından öz
gürlüklerini sağlam bir temele oturtmak için bir jmzyıl daha
savaştı -bu nedenle on ikinci yüzyıldaki fermanlar özgürlüğe
giden ilk basamaklardır. ı® Gerçekten de, ortaçağ şehri, feo
dal boyunduruğa vurulmuş bir ülkenin ortasında bereketh
bir vahaydı ve burayı da silah gücüyle savunmak zorunday
dı. Önceki bölümde kısaca değinilmiş olan nedenlerin bir so
nucu olarak, her köy komünü adım adım ruhban ya da laik
bir senyörün boyunduruğu altına girmişti. Bu kişinin evi bir
şato olacak biçimde bü3âitülmüş ve süah arkadaşları da artık
her an köylüleri yağmalamaya hazır, yüz karası maceracılar
hahne gelmişlerdi. Köylüler, senyör için çahşmak zorunda ol
duklan haftada üç günün yanı srra, ekme ve biçme, neşeli ve
ya üzgün olma, yaşama, evlenme ya da ölme haklan için her
tür vergilendirmeye katlanmak zorundaydılar. Ve en kötüsü,
köylüleri efendilerinin yandaşı olarak görmeyi ve efendileri
ne karşı kinini onlardan, hayvanlanndan ve ekinlerinden al
mayı seçen komşu senyörlerden birinin silahh soygunculan
tarafından sürekli yağmalamyorlardı. Şehrin etrafındaki her
çayır, her tarla, her nehir ve yol, kırdaki her insan bir senyöre bağhydı.
Kentsoylulann feodal baronlara karşı nefreti, en karakte
ristik ifadesini, senyörlerin imzalamak zorunda kaldıklan
farkh fermanlarda bulur, l l l l ’de Speier’e verüen bir fer
manda, “şehri en derin fakirhğin pençesine düşüren korkunç
ve berbat meşruta yasasından” Kentsoylulan muaf kıldığına

15. Tek bir örnek vermek gerekirse, Cambrai ilk devrimini 907’de yaptı ve
üç ya da dört başkaldırıdan sonra, 1076’da kendi fermanını elde etti. Bu fer
man iki kere (1107 ve 1138’de) iptal edildi ve iki kere tekrar kazanıldı (1127
ve 1180). Bağımsızlık hakkım elde edinceye kadar toplam 223 yıl süren bir
mücadele. Lyon, 1195’ten 1320’ye dek mücadele etti.
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(von dem scheusslichen und nichtswürdigen Gesetze, welches
gemein Budel genannt wird, KaUsen, I, 307) dair V. Henri’ye
imza attinlrr. 1273 civannda yazılan Bayonne hukuku şu tür
pasajlar içerir: “Halk senyörlerden önce gehr. Güçlüleri diz
ginlemesi ve yıkması için senyörleri senyör yapan, diğerle
rinden çok daha kalabahk olan, barış arzusu içindeki halk
tır,” vb. (Giry, Etablissements de Rouen, I, 117, aktaran Luc
haire, s. 24). Kral Robert’in imzasına sunulan bir ferman ise
aym derecede karakteristiktir. Burada krala şunlar söyletihr: “Hiçbir öküz veya başka hayvan çalmayacağım. Tacirleri
tutuklamayacak, onların parasını almayacak, fidye isteme
yeceğim. Bakire Meryem Günü’nden Yortu Günü’ne kadar
çayırlardaki hiçbir ata, kısrağa, taya el koymayacağım. De
ğirmenleri yakmayacak, un çalmayacağım... Hırsızlara hi
maye sağlamayacağım” vs. (Luchaire’in aktsırdığı bu belgeyi
Pfister yayımladı). Besançon Başpiskoposu Hugues tarafın
dan verilen ve kendisinin meşruta hakkından kaynaklanan
tüm kötülükleri saymak zorunda bırakıldığı ferman da aynı
ölçüde karakteristiktir. 16 Durum aşağı yukarı her yerde böy
leydi.
Özgürlük bu komşular varken korunamazdı ve şehirler
surlannın dışında savaşmak zorunda kaldüar. Kentsoylular
köyleri isyana teşvik edecek habercüer gönderiyorlardı, köy
leri kendi birliklerine kabul ediyorlar ve doğrudan doğruya
soylulara savaş açıyorlardı. Çok sayıda feodal şatonun bu
lunduğu İtalya’da savaş kahramanca bo5mtlara ulaştı ve her
iki taraf için de acımasız bir şiddette geçti. Floransa, conta
da'ja soylulardan kurtarmak için yetmiş yedi yıhm art arda
kanh savaşlarla geçirdi; fetih (1181’de) tamamlandığında ise,
her şeye yemden başlanmak zorunda kahndı. Soylular bir araya geldüer; şehirlerin birhğine karşı kendi birliklerini kur
dular ve kimi zaman imparatordan kimi zaman papadan des
tek alarak savaşı 130 yü daha sürdürdüler. Benzer olaylar
Roma’da, Lombardiya’da ve tüm İtalya’da da görüldü.
16. Bkz. Tuckey, “Etude sur le droit municipal... en Franche-Comté”, Mémo
ires de la Société d’émulation de Montbéliard, 2. Basım, II, 129 ve devamı.
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Yvırttaşlar, bu savaşlarda büyük kahramanlık, korkusuz
luk ve direngenhk örnekleri gösterdiler. Ancak zanaatkârla
nn ve kentsoyluların yaylan ve baltalan, zırh kuşanmış şö
valyeler karşısında her zaman üstünlüğü ele geçiremedi ve
pek çok şato 3mrttaşlann dahice kuşatmalanna ve azmine
karşı dayandı. Floransa, Bologna gibi bazı şehirler ve Fran
sa, Almanya üe Bohemya’daki pek çok şehir, çevre köyleri öz
gürleştirmeyi başardı ve bu çabalannın karşüığında olağan
üstü bir refah ve huzur buldular. Ancak bu şehirlerde bile, -özellikle daha güçsüz ve pek öne çıkmayan şehirlerde- savaş
tan bıkmış ve çıkarlannı yanhş yerde arayan tacir ve zanaatkârlar, köylüleri feda ettikleri anlaşmalar imzaladüar. Sen
yör, şehre bağlıhk yemini etmek zorunda kaldı; kırsal alan
daki şatoları yıküarak bir şehir sakini {com-bourgeois, concittadino) hahne geldi, ama bunun karşüığında, yüklerinden
yalmzca kısmen kurtulan köylüler üzerindeki senyörlük hak
lan devam etti. Kentsoylular, jdyecek tedariki açısından bağımh olduklan köylülere de eşit haklar verilmesi gerektiğini
anlayamıyorlardı; bunun sonucunda, şehir üe köy arasında
büyük bir uçurum açüdı. Bazı durumlarda, şehir senyörün
haklanm satın aldı ve bu haklan hisseler hahnde kendi yurt
taşlanna sattı, böylece köylüler sadece efendi değiştirmiş ol
dıüar.i’' Serilik devam ettirildi ve ancak çok sonraları, on ü
çüncü yüzjohn sonlarında, zanaatkârlann devrimi serfhği so
na erdirmeye, kişisel kölehği kaldırmaya, böylece de serfleri
topraksız bırakmaya girişti. ı® Bu pohtikamn ölümcül sonuç
lannın kısa bir süre içinde şehirler tarafından hissedildiğini
söylemeye gerek yok; kır şehrin düşmanı hahne geldi.

17. İtalya’da bu sık sık olmuş gibi görünüyor. İsviçre’de Bern şehri, Thun ve
Burgdorf şehirlerini bile satın aldı.
18. En azından, bu konuda şehir ile köylüler arasındaki ilişkinin en iyi bi
lindiği Toscana (Floransa, Lucca, Sienna, Bologna vs.) şehirlerinde olan buy
du. (Lutşitzki, “Slavery and Russian Slaves in Florence”, 1885, Kiev Üniver
sitesi Izvestia’si, aktaran Rumohr, Ursprung der Besitzlosigkeit der Colonien
in Toscana, 1830.) Şehirler üe köylüler arasındaki ilişki daha fazla araştır
mayı gerektirmektedir.
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Şatolara karşı verilen savaşın bir diğer olumsuz etkisi da
ha vardı. Şehirler de kendi aralannda uzun süre savaştüar;
bu durum, şehirlerin özgürlüklerini kendi kıskançhklan ve
karşıhkh mücadeleleri jmzünden kaybettikleri yolundaki ya
kın zamana dek rağbet gören teoriye yol açmıştır. Günümüz
de modern araştırmalarla temelleri büjnik oranda çürütülen
bu teoriyi emperyahst tarihçüer özelhkle desteklemişlerdir.
İtalya’da şehirlerin inatçı bir düşmanlıkla birbirleriyle sa
vaştıktan kesindir, ancak bu tür mücadeleler başka hiçbir
yerde aym boyutlara varmamıştır ve İtalya’da da şehir savaşlanmn, özelhkle de ük dönemdekilerin özel nedenleri var
dı. Bu savaşlar (Sismondi ve Ferrari’nin de göstermiş olduğu
gibi) şatolara karşı savaşın birer uzantısıydı -feodahzme, emperyahzme ve papahğa karşı şiddetli bir mücadeleye kaçınümaz olarak giren özgür şehir ve özgür federasyon ükesi. Pis
koposun, senyörün veya imparatorun boyunduruğundan kıs
men kurtulmuş olan pek çok şehir, şehirleri bölme ve birbi
rine karşı süahlandırma pohtikası güden soylular, imparator
ve kihse tarafından özgür şehirlere karşı yönlendirüiyordu.
Almanya’da da kısmen görülen bu özel koşullar, İtalyan şe
hirlerinden bazüarımn papaya karşı savaşmak için impara
torun desteğini isterken, diğerlerinin niçin imparatora diren
mek için küisenin desteğine başvurduğunu ve niçin kısa bir
süre içinde Gibehn ve Guelf kamplanna ayrüdığım, aynı ay
rımın niçin her şehirde ortaya çıktığını açıkhyor.ı^
Bu savaşlann en şiddeth olduğu zamanlarda çoğu İtalyan
şehrinin gösterdiği büyük ekonomik gehşme^o ile kasaba ara
sında kolaylıkla kurulan ittifaklar bu mücadelelerin özelhklerini daha da iyi göstermekte ve sözünü ettiğimiz teoriyi iyi
ce çürütmektedir. Daha 1130-1150 yıUarı arasında bile güçlü

19. Ferrari’nin genellemeleri çoğu zaman fazla teorik olduğundan doğru
olmayabilir; ancak şehir savaşlarında asillerin rolü konusundaki görüşleri,
doğruluğu kanıtlanmış bir dizi gerçeğe dayanmaktadır.
20. Sadece Piza veya Verona gibi, inatla baronların tarafında olmaya devam
eden şehirler savaşı kaybettiler. Baronların yanında savaşan pek çok kent
için, yenilgi, aynı zamanda ilerleme ve kurtuluşun başlangıcıydı.
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birlikler ortaya çıkmıştı; ve birkaç yıl sonra, Frederick Bar
barossa İtalya’yı işgal edip soyluların ve gecikmiş bazı şehir
lerin desteğiyle Milano’nun üzerine yürüdüğünde, coşku dolu
hedk, bazı vaizler tarafından isyana yönlendirildi. Crema, Pi
acenza, Brescia, Tortona vs. yardıma koştu; Verona, Padua,
Vincenza ve Trevisa’daki loncalann bayraklan, imparatorun
ve soyluların bayraklan karşısında yan yana dalgalandı. Er
tesi yıl, Lombardiya Birhği kuruldu ve altmış yıl sonra ise bu
birhğin birçok başka şehirle birhkte güçlendiğini, federal ser
vetinin yansımn Cenova’daki savaş için, diğer yansının ise
Venedik’teki savaş için kullanüdığı sağlam bir örgüt oluşturdıaklarım görüyoruz.21 Toscana’da Floransa, diğer bir güçlü
birhğin başım çekiyordu; Lucca, Bologna, Pistonia gibi şehir
ler de bu birhğe dahildi ve Orta İtalya’da soyluların ezilme
sinde bu birlik önemli bir rol oynadı. Öte yandan daha küçük
birhklere de sık rastlamyordu. Dolayısıyla, kolayhkla anlaş
mazlıklara yol açan önemsiz düşmanlıklann varhğına rağ
men, şehirler, özgürlüğü ortak olarak savunmak için birleşiyordu. Ancak çok sonralan, şehirler birer küçük devlet hah
ne geldiğinde, aralannda savaşlar çıktı; tpkı devletler ara
sında üstünlük veya sömürgeler için mücadelenin kaçınılmaz
olması gibi.
Benzer birlikler, benzer amaçlarla Almanya’da da oluştu
ruldu. Conrad’ın varislerinin yönetimindeki ülke soylular arasındaki bitmek tükenmek bümeyen anlaşmazlıklara yem
olmuşken, Westphaha şehirleri şövalyelere karşı birlik oluş
turmak üzere anlaştılar; bu anlaşmanın maddelerinden biri
de, çalınmış mallan saklamaya devam eden bir şövalyeye
asla ödünç para v e r m e m e k t i .22 Wormser Zorn'da. ifade edilen
şikâyetlerde görüldüğü gibi, “şövalyeler ve soylular yağmay
la yaşayıp istediklerini öldürür”ken. Ren kıyısındaki şehirler
(Mainz, Köln, Speier, Strasburg ve Basel) kısa bir süre içinde
altmış müttefik şehri kapsayan ve soygunculan bastırarak
21. Ferrari, II, 18, 104 ve devamı; Leo ve Botta, I, 432.
22. Joh. Falke, Die Hansa als Deutsche See-und Handelsmacht, Berlin, 1863,
s. 31, 55.
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huzuru sağlayan bir birhğin inisiyatifini ele aldüar. Daha
sonra, üç “banş bölgesi”ne (Augsburg, Constance ve Ulm)
ayrılmış olan Suabia şehirlerinin birhği de aym amacı taşıya
caktı. Hatta bu tür birlikler bozulduğunda b ü e , 2 3 sözde barış
sağlajacılann -krallar, imparatorlar ve kilise- nasü ihtilaf yarattıklannı ve soyguncu şövalyeler karşısında nasü çaresiz
olduklannı, barışı ve birhği tekrar sağlama dürtüsünün şe
hirlerden geldiğini kamtlamışlardı. Ulusal birhğin gerçek yaratıcüan imparatorlar değü, şehirlerdi.24
Aym amaç için benzer federasyonlar küçük köyler arasın
da da kurulmuştu; Luchaire bu konuya dikkat çekmiş oldu
ğuna göre, yakın bir zamanda çok daha fazlasım öğrenmeyi
umabihriz. Köyler, Floransa contada'snnAa. ve Novgorod ile
PskoVa bağh bölgelerde küçük federasyonlar halinde birleş
mişlerdi. Fransa’ya gehnce, Laonnais’de yaklaşık }aiz yıl bo}runca (1256’ya dek) varhğım sürdüren ve bağımsızhğı için sı
kı bir savaş veren, on yedi köyün oluşturduğu küçük bir fede
rasyona dair açık kanıtlar vardır. Laon çevresinde, Laon ve
Soissons’un fermanlarma benzer fermanlar üzerine yemin et
miş üç köylü cumhuriyeti daha vardı; bunların topraklan bir
birine bitişikti ve kurtuluş mücadelelerinde birbirlerini destekhyorlardı. Sonuçta, Luchaire, Fransa’da on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda bu türden birçok federasyonun ortaya çık
ması gerektiği, ancak bunlarla ilgüi belgelerin çoğunlukla ka
yıp olduğu kanaatindedir. Elbette, surlarla korunmaddclanndan bunlar, kraUar ve senyörlerce kolayca ezilebilirdi; ancak,
kimi uygun koşullarda, bir şehir birhğinin desteği ya da dağlann koruması sayesinde, bu tür köylü cumhuriyetleri İsviç
re Konfederasyonunun bağımsız birimleri hahne g e l m i ş t i r . 2 5

23. Aachen ve Köln için, elimizde bu iki şehrin piskoposlarının düşmana
kapıyı açtıkları -birisinin düşman tarafından satın ahnmış olduğu- yolunda
doğrudan tanıklık vardır.
24. Nitzsch’in vardığı sonuçlar için her zaman olmasa da gösterdiği olgular
için bkz. III, 133 ve devamı; aynca Kailsen, I, 458 vs.
25. Melleville’in araştırmalanna dek (Histoire de la Commune du Laonnais,
Paris, 1853) Laon Komünü ile kanştınlan Laonnais Komünü hakkında, bkz.
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Barışçıl amaçlarla şehirler arasında kurulan birliklere ge
hnce, bunlara oldukça sık rastlanıyordu. Kurtuluş dönemin
de kurulan ihşki daha sonra da devam ediyordu. Bazen, bir
Alman kentinde, yeni veya karmaşık bir davada karar ver
mek zorunda olan scabini [yargıç], karar veremeyince (des
Urtheiles nicht weise zu sein), karar için diğer bir şehre dele
geler gönderilirdi. Aym şey Fransa’da da oluyordu;26 öte yan
dan, Forh ve Ravenna’nın da birbirlerinin }rurttaşlannı ken
di doğal yurttaşı saymış olduğu ve her iki şehirde de onlara
eşit haklar sağlandığı bihnmektedir. İki şehir arasındaki ve
ya birindeki bir anlaşmazlığı, çözümlemesi için hakem ola
rak davet edilen diğer bir komüne bırakmak da dönemin ru
huna uygundu.2’' Şehirler arasındaki ticari anlaşmalar da
ahşüagelmiş bir şeydi.2» Şarap ticaretinde kullanüan fıçıla
rın üretimini ve ebadım belirleyen birlikler, “ringa bahğı bir
likleri” vs. Flaman Hansası’mn ve daha sonralan ortaya çı
kan Kuzey Alman Hansası’nın (yalnızca onun tarihi bile o dö
nemin insanlarım saran federasyon ruhunu göstermek için
saj^alarca katkı sağlayabilir) büyük ticari federasyonlannın
öncülleriydi. Uluslararası üişkinin, denizciliğin ve denizcihkteki buluşlann gehşimine, müattan sonraki ilk on yedi yüzyü
bo}Tunca devletlerin yaptığından çok daha fazla katkıyı. Han
sa birlikleri sayesinde ortaçağ şehirlerirdn yaptığım ekleme
ye gerek büe yoktur.
Kısaca, kendi loncalanmn ortak uğraşları üe birleşen insanlann ve şehirler üe şehir grupları arasında kurulan federasyorüann yam sıra, küçük bölgesel birimler arasındaki fe-

Luchaire, s. 75 ve devamı. İlk köylü loncalan ve sonraki birlikler için bkz. R.
Wilman, “Die ländlichen Schutzgilden Westphaliens”, Zeitschrift für Kultur
geschichte, yeni dizi, c. III, aktaran Henne-am-Rhyn, Kulturgeschichte, III,
249.
26. Luchaire, s. 49.
27. Mainz ve Worms gibi iki önemli şehir, politik bir anlaşmazlığı hakemlik
yoluyla çözmüştü. Abbeville’de iç savaş çıktıktan sonra, Amiens 1231’de ha
kemlik yapmıştı (Luchaire, 149); vs.
28. Bkz. örneğin, W. Stieda, Hansische Vereinbarungen, age, s. 114.
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derasyonlar da dönemin yaşam ve düşüncesinin özünü oluş
turuyordu. Dolayısıyla, onuncu ve on beşinci yüzyıllar ara
sındaki dönem, karşüıkh yardım ve dayanışmanın geniş oranlarda yerleşmesi için devasa çabalann gösterüdiği bir dö
nem olarak tarif edilebilir, federasyon ve işbirhği ilkesi insan
yaşamımn tüm yönlerine olabildiğince taşınmıştır. Bu çaba
çok büyük bir oranda başanya ulaşmıştır. Önceden bölün
müş olan insarüan birleştirmiş; onlara oldıikça büyük bir öz
gürlük sağlamış ve güçlerim on kat arttırmıştır. Partikülarizmin sayısız etmen tarafından beslendiği, uyuşmazhk ve
kıskançhk için sayısız nedenlerin olabüdiği bir dönemde, ge
niş bir kıtaya yajnlmış olan şehirlerin böylesine çok ortak
noktasının bıüunduğunu, böylesine çok ortak amacın gerçek
leştirilmesi için birleşmeye bu denh hazır olduğunu görmek
mutluluk vericidir. Bu şehirler uzun vadede güçlü düşmanlanna boyun eğmişler; karşılıklı yardım ilkesini yeterince i}d
anlayamadüdanndan, ölümcül hatalar yapmışlardır; ancak
çöküş nederüeri kıskançlıkları değüdir ve hatalan da kendi
aralannda bir federasyon ruhu arzulamış olmalan değildir.
İnsanoğlunun ortaçağda yapmış olduğu bu yeni hamlenin
sonuçlan büyüktür. On birinci jrüzyüın başında Avrupa şe
hirleri, yalmzca ufak tefek, biçimsiz küiselerle süslü, sefil ku
lübelerden ibaret küçük birer kümeydi; yapıcüar bir kemer
yapmayı bile bilmiyorlardı; çoğunlukla biraz dokumacılık ve
demircihkten oluşan sanatlar henüz emekleme aşamasmdaydı; bilgi ise sadece birkaç manastırda bulunuyordu. Üç yüz
eüi yıl sonra, Avrupa’nın çehresi değişmişti. Topraklar, her
biri başlı başına birer sanat eseri olan kuleler ve kapüarla
güzelleştirilmiş jrüksek kalın surlarla çevrüi zengin şehirler
le doluydu. Yüce bir tarzda tasarlanmış ve zengin dekoras
yonlu katedraller, çan kulelerini göklere yükseltiyor, günü
müzde erişmek için boş yere çabaladığımız bir biçim yahnlığı
ve imgelem cesaretini yansıtıyorlardı. Zanaat ve sanatlar,
mükemmellik derecesine ulaşmıştı, öyle ki, üretimin hızın
dan çok, işçirdn yaratıcı becerisini ve eserindeki inceliği tak
dir edeceksek, şu anda pek çok alanda gerisinde kaldığımızı
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söyleyebiliriz. Özgür şehirlerin donanmaları Avrupa’nın tüm
iç denizlerinde yol almıştı; küçük bir çabayla, okyanusları aşarlardı. Büyük toprak parçalan üzerinde, fakirhğin yerini
refah almıştı; bilgi gelişmiş, yayılmıştı. BUimsel yöntemler
hazırlanıyordu, fiziğin temeUeri atılmıştı ve günümüzde çok
övünülen mekanik buluşlann yolu açılmıştı. Avrupa’da dört
yüz yüdan daha az bir sürede elde edüen sihirli değişiklikler
bunlardı. Ve Avrupa’nın özgür şehirlerin kaybıyla uğradığı
kayıplar ise ancak on yedinci yüzyüı on dördüncü veya on
üçüncü yüzjmUa karşüaştırarak anlaşüabüir. Daha önceleri
Iskoçya’mn, Almanya’nın ve İtalya ovalannın simgesi olan
refah yok oldu. YoUar perişan bir halde terk edüdi; şehirler
boşaldı; emek köle küındı; sanat bozıüdu, hatta ticaret büe
çöktü.29
Ortaçağ şehirlerinden geriye, görkemlerine tanıkhk ede
cek yazıh belgeler miras kalmamış olsa da ve geriye, İskoçya’
dan İtalya’ya, İspanya’daki Gerona’dan Slovenya topraklanndaki Breslo’ya dek tüm Avrupa’da gördüğümüz mimari
abidelerden başka bir şey kalmamış olsa büe, yine de, bağım
sız şehir yaşamı döneminin, Hıristiyanhğın başlangıcından
on sekizinci yüzyü sonuna dek insan akhnın en büyük gelişi
mi gösterdiği dönem olduğu sonucuna varabüiriz. Örneğin,
hepsi de özgür yaratıcı sanatın damgasını taşımakta olan,
göğe uzanan kıüeleri ve çanlan üe Nuremberg’i gösteren bir
ortaçağ resmine baktığımızda, kentin üç yüz yü önce sefil
mezbeleler topluluğundan oluştuğunu çok zor hayal edebihriz. Bohemya’ya ve Polonya Galiçyası’mn şimdi ölü olan kent
lerine dek, tüm Avrupa’ya yajolmış olan sayısız küisenin, çan
kulesinin, şehir kapısının, komünal evlerin, vs. mimari ve
dekorasyon incehklerine girdiğimizde ise hayranhğımız ar
tar. Sadece sanatın vatanı olan İtalya değil, tüm Avrupa bu

29. Cosmo Innes, Early Scottish History ve Scotland in Middle Ages, aktaran
Rev. Denton, age, s. 68, 69; Lamprecht, Deutsches wirtschaftliche Leben im
Mittelalter, analiz eden Schmoller, Jahrbuch, c. XII; Sismondi, Tableau de
l’agriculture toscane, s. 226 ve devamı. Floramsa dominyonları refah seviye
leri sayesinde bir bakışta tanınabiliyordu.
190

... Karşılıklı Yardımlaşma
tür anıtlarla doludur. Tüm sanatlar içinde mimarinin -en
toplumsal sanatın- en büyük gelişmeyi göstermiş olduğu ger
çeği büe başh başına dikkate değerdir. Bu sanatın, eriştiği
mükemmeüik noktasına gelebilmesi için, son derece toplum
sal bir yaşamdan kaynaklanmış olması gerekir.
Ortaçağ mimarisinin eriştiği görkemin nedeni, -bir süre
önce dendiği gibi- yalnızca bir mesleğin doğal gehşiminin so
nucu değüdir; her bir binamn, her bir mimari dekorasyonun,
taştan, demirden, bronzdan hatta basit kütüklerden ve harç
tan ne gibi sanatsal etkiler elde edilebüeceğini ellerinin tec
rübesiyle büen kişilerce yapılmış olması da değildir yalnızca;
her bir “sırnn” veya zanaatta biriken kolektif denejdmin anıtlara yansımış olmasının sonucu da değüdir yalmzca^o -ortaçağ mimarisi görkemhydi, çünkü görkemh bir fikirden doğ
muştu. Yunan sanatı gibi, şehrin beslediği bir kardeşhk ve
birlik fikrinden çıkmıştı. Ancak gözüpek mücadele ve zafer
lerle kazanüabüecek bir gözüpekliği vardı; güçlülüğün ifade
siydi, çünkü şehrin tüm yaşamına güçlülük nüfuz etmişti.
Bir katedral veya komünal bir ev, her duvarcı ve taş kincinin
bir yapıcı olduğu bir organizmamn görkemini simgehyordu;
ortaçağın herhangi bir anıtı, tek bir kişinin hayal gücü ile
üzerlerine düşeni yerine getiren kölelerin çabası olarak asla
görülemez; tüm şehir ona katkıda bulunmuştur. Yüksek çan
kulesi, başh başına büyük bir yapının üstünde yükselmişti ve
içinde şehrin kalbi atıyordu -yoksa Paris’in 300 metrelik de
mirden kulesi gibi saçma bir inşaat iskeleti değildi, Londra’

30. Bay John J. Ennett (Six Essays, Londra, 1891) ortaçağ mimarisinin bu
yönüyle ilgili mükemmel birkaç sayfa yazmıştır. Bay Willis, Whewell’in iiistory o f Inductive Sciences adh eserine yazdığı ekte, (I, 261-262), ortaçağ
yapılarında mekanik ilişkilerin güzelliğine işaret etmiştir. “Mekanik yapıy
la uyumlu, tahakküm kurmaya çalışmayan,” diye yazar, “tersine, yardımcı
olan yeni bir dekoratif inşaat yaratılmıştı. Her bir kiriş, her bir silme, ağır
lığın taşıyıcısı haline gelir ve birbirine yardımcı olan birçok destek ile bunun
sonucu olan ağırlığın dağılması sayesinde, ayn ayrı parçaların tuhaf bir bi
çimde saçaklanmış haline rağmen, insanın gözü yapının sağlamlığından tat
min olur.” Şehrin toplumsal yaşamından ortaya çıkan bir sanat bundan da
ha iyi tanımlanamazdı.
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daki Tower Bridge gibi, demir bir iskeletin çirkinliğini gizle
mek için yapümış uydurma bir taş yapı hiç değüdi. Atina’
daki Akropohs gibi, herhangi bir ortaçağ şehrinin katedrsıh
de zafer kazanan şehrin görkemini yüceltmek, sanat ve zana
atların birhğini simgelemek, her vatandaşın kendi yaratısı
olan şehirdeki zaferini ifade etmek için tasarlanmıştı. Genel
likle, yeni zanaatların ikinci devriminden sonra, şehrin, orta
ya çıkan yeni, daha geniş ve daha büyük birhği ifade edecek
yeni bir katedrale başladığı görülüyordu.
Elde bıüunan kaynaklar, bu bü3mk girişimlerle kıyaslan
dığında şaşırtıcı biçimde mütevazıydı. Köln Katedrah’ne yühk olarak sadece 500 markhk bir harcamayla başlanmıştı;
100 markhk bir bağış çok büyük kabul edüiyordu;3i hatta iş
tamamlanmak üzere olduğunda ve bağışlar yağdığında büe,
yühk gider, para olarak 5.000 mark civarındaydı ve asla
14.000 markı aşmadı. Basel Katedrah de aym ölçüde sınırh
bir bütçeyle inşa edümişti. Ancak her meslek birhği, ortak
anıtlarına kendi paylarına düşen taş, iş ve dekoratif dehayla
katkıda bulunuyordu. Her lonca, şehrin tarihini taş veya
bronz üzerinde anlatırken, “Özgürlük, Eşithk ve Kardeşlik”32
ükelerini yüceltirken, şehrin dostlarım övüp düşmanlarım
ebedi ateşe gönderirken, kendi pohtik fikirlerini ifade ediyor
du. Ve her lonca, komünal amtı vitraylarla, resimlerle, Mücelanjelo’nun deyişiyle, “Cennet’in kapüan olmaya layık kapılar^’la süslerken ve binanın en önemsiz köşelerine büe taş
heykeUer yerleştirirken, bu anıta duyduğu sevgiyi ifade ediyordu.33 Küçük şehirler, hatta küçük mahaüeler^^ bu işlerde
31. Dr. L. Ennen, Der Dom zu Köln, seine Construction und Anstaltung,
Köln, 1871.
32. Bu üç heykel Nötre-Dame de Paris’nin dış dekorasyonları arasındadır.
33. Yunan sanatı gibi ortaçağ sanatı da, bizim Ulusal Galeri veya Müze
olarak bildiğimiz bu antikacı dükkânlarından bihaberdi. Bir resim yapılıy
orsa, bir heykel yontuluyorsa ya da bronz bir döküm dekore ediliyorsa, ko
münal bir sanat eseri içindeki uygun yere yerleştirilmek üzere yapılıyordu.
O, orada canlıydı, bir bütünün parçasıydı ve bütünün yarattığı izlenim bir
liğine katkıda bulunuyordu.
34. Krş. J.T. Ennett, “Second Essay”, s. 36.
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büyük yerleşimlerle rekabet edebihyordu; Laon ya da SaintOuen katedralleri Rheims katedralinden, Bremen komünal
evinden veya Breslo’daki halk mechsinin çan kulesinden hiç
de geri kalmaz. “Ortak bir iradeyle birleşen tüm jTirttaşların
kalplerinden oluşan komünün bü}rük kalbi tarafından tasar
lanmamış hiçbir işe komün tarafından başlanamaz”- Floran
sa Konseyi’nin sözleriydi bunlar, ve bu ruh, ortak kuüamma
yönehk tüm komünal işlerde, kanallarda, teraslarda, üzüm
bağlarında. Floransa civarındaki meyve bahçelerinde, Lom
bardiya ovalarını kesen svılama kanallarında ya da Cenova
limam ve su kemerinde, kısacası neredeyse her şehirde yapüan her tür işte görülebüir.35
Ortaçağ şehirlerinde tüm sanatlar aynı şeküde gehşmişti,
günümüzdeküer ise çoğunlukla o dönemde gehşenlerin bir
devamıdır. Flaman şehirlerinin refahı, ürettiği iyi cins yün
kumaşa dayanıyordu. On dördüncü yüzyıhn başında. Büyük
Veba’dan önce Floransa 70.000 ile 100.000 panni yün kumaş
üretiyordu, bunun değeri ise 1.200.000 altın florindi.36 De
ğerh metallerin işlenmesi, dökme sanatı, demirin iyi kahtede
dövülmesi; her bhi, güçlü bir motor olmadan, eüe yapüabüecek her şeyi kendi alanlarında yapmayı başaran ortaçağ “esrar”lannın birer yaratışıydı. Elle ve icatla; çünkü, Whewell’in
deyişiyle:
“Parşömen ve kâğıt, baskı ve oyma, geliştirilm iş cam ve çelik,
barut, saatler, teleskoplar, denizci pusulası, geliştirilm iş tak 
vim, ondalık rakam sistemi; cebir, trigonom etri, kimya, kontrpu-

35. Sismondi, IV, 172; XVI, 356. Tessino’dan su getiren büyük kanal, Naviglio Grande’nia yapımına 1179’da, yani bağımsızlığın kazanılmasından
sonra başlanmıştı ve kanal on üçüncü yüzyılda bitirilmişti. Daha sonraki çö
küş için bkz. XVI, 355.]
36. 1336 yılında Floransa’nın ilkokullarında 8 ilâ 10 bin arasında erkek ve
kız çocuk; yedi ortaokulda bin ilâ bin iki yüz erkek çocuk; ve dört üniverskesinde ise 550-600 öğrenci bulunuyordu. Otuz komün hastanesinde, 90
bin kişilik bir nüfus için binden fazla yatak vardı (Capponi, II, 249 ve
devamı), eğitimin genellikle varsayıldığından çok daha yüksek düzeyde ol
duğunu yetkin yazarlar defalarca belirtmişlerdir. Nuremberg demokratik
şehrinde de durum elbette böyleydi.
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an (m üziğin yeniden yaratılışıyla eş anlamlı bir icat); bu nlan n
hepsi, hor görülerek Durağan Dönem olarak adlandırılan o dö
nem den miras aldığımız zenginliklerdir” (History o f Inductive
Sciences, I, 252).

WheweU’in de dediği gibi, bu icatlardan hiçbirinin yeni bir
üke ortaya atmadığa doğrudur; ancak ortaçağ bihmi, yeni il
kelerin keşfinden daha fazlasını yapmıştır. Günümüzde me
kanik bilimlerde bildiğimiz tüm yeni ilkelerin keşfinin yolu
nu açmıştır: araştırmacıyı, gerçekleri gözlemlemeye ve bun
lardan sonuçlar çıkarmaya ahştırmıştır. Bu büim, tümevarı
mın önemini ve gücünü tam olarak kavrayamamışsa da, tümevarımcı bir bihmdi; temellerini de hem mekaniğin hem de
doğal bilimin üzerine kurmuştu. Francis Bacon, Gahleo ve
Kopemik bir Roger Bacon’ın ve bir Michael Scot’un doğrudan
torunlarıydı; aym şekilde, buharlı lokomotif de, İtalyan üni
versitelerinde atmosferin ağırhğı üzerine 3rürütülen araştır
maların ve Nuremberg’in özelhği olan matematik ve teknik
eğitimin doğrudan bir ürünüydü.
Ancak insan niye ortaçağ şehrinde bihmin ve sanatın iler
lediğinde ısrar etmek için bu kadar zahmete katlanır ki? Or
taçağ şehrinin yaşadığı dört yüz yıl bosoınca neler yarattığını
göstermek için, beceri alanında katedraUere, düşünce alanın
da da İtalyan düine ve Dante’nin şiirine işaret etmek yeterh
değil mi?
Ortaçağ şehirleri Avrupa uygarlığına şüphesiz büyük bir
hizmette bulundu. Bu uygarlığı Antik dönemin teokrasileri
ne ve despotik devletlerine doğru sürüklenmekten kurtardı;
ona bugün sahip olduğu ve Doğu’dan gelecek herhangi bir ye
ni istilaya direnebilmesinin en iyi teminatı olan çeşithliği, öz
güveni, inisiyatif gücünü, büyük entelektüel ve maddi enerji
leri bağışladı. Ancak insan doğasımn en derin ihtiyaçlarına
cevap vermeye niyetlenen ve öylesine hayat dolu olan bu uygarlüc merkezleri neden daha fazla yaşamadı? Neden on al
tıncı yüzjnida güçsüzlüğün pençesine düştü? Ve dışarıdan ge
len onca saldırıyı geri püskürttükten, iç mücadelelerden de
ancak yeni bir canhhk kazanarak çıktıktan sonra, neden her
ikisine de boyun eğdi?
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Bu sonuçta, kimilerinin kökeni uzak geçmişte olan, kimi
leri de şehirlerin kendi hatalarından kaynaklanan çeşith ne
denlerin payı var. On beşinci yüzyılın sonlarına doğru, eski
Roma modeh üzerine inşa edilen güçlü devletler ortaya çık
maya başlamıştı. Her ülkede ve her bölgede, komşularından
daha kurnaz, daha açgözlü ve genelde de daha az vicdanlı bir
feodal senyör, kişisel olarak daha zengin beyhk topraklarına,
topraklarında daha fazla köylüye, kendisine bağh daha fazla
şövalyeye sahip olmayı ve sandıklarına daha fazla servet yığ
mayı başarıyordu. Kendine ikâmet yeri olarak, avantajh bir
konuma sahip ve henüz özgür şehir yaşamına geçememiş bir
grup köyü -Paris, Madrid veya Moskova- seçiyor ve serile
rinin emeği sayesinde bunları korunaklı birer krahyet şehri
ne çeviriyordu. Buralarda, karşılıksız bir biçimde köyler da
ğıtarak kendisine silah arkadaşları ve ticarete sunduğu ko
rumayla da tacirler buluyordu. Benzer diğer merkezleri ya
vaş yavaş yutan gelecekteki devletin tohumlan böylece atüdı. Roma hukukunda deneyimh hukukçular bu merkezlere
akın ettiler. Bunlar, senyörlerin ahlâksızlıklarından ve -ken
di tabirleriyle- köylülerin isyan ruhundan aym oranda nefret
eden, şehirh, inatçı ve hırsh bir insan türüydü. Onlann yasalannda yeri olmayan köy komünleri ve federahzm ilkeleri,
onlara göre, mide bulandırıcı “barbarlar”ın mirasıydı. Halkın
rızası hayahyle ve silah gücüyle desteklenen Sezarizm onla
rın ideahydi ve bütün gayretleriyle bunu gerçekleştirmeyi
vaat edenler için çahştılar.37
Bir zamanlar Roma hukukuna karşı isyan eden, ancak ar
tık onun müttefiki olan Hıristiyan kihsesi de aynı yönde çahşıyordu. Teokratik bir Avrupa İmparatorluğu kurma çaba-

37. Krş. L. Ranke’nin Roma hukukunun özü hakkındaki mükemmel düşün
celeri, Weltgeschichte, c. IV, Abth. 2, s. 20-31. Aynca Sismondi’nin, hukukçulann kraliyet otoritesinin kurulmasındaki rolü hakkındaki görüşleri için
bkz. Histoire des Français, Paris, 1826, VIII, 85-99. Bu “Weise Doktoren und
Beutelschneider des Volks” karşısında halkın nefreti, on altıncı yüzyıhn ilk
yıllannda Reform hareketinin başlangıcındaki vaazlarda tüm şiddetiyle pat
lak vermiştir.
195

Ortaçağ Şehrinde

...

lan fiyaskoyla sonuçlanmış olduğundan, daha akıllı ve hırslı
piskoposlar artık îsraü KraUannın veya Konstantinopolis
İmparatorlannın üctidanm yeniden kuracağını düşündükleri
kişilere destek verdiler. Kilise doğmakta olan bu yöneticileri
kutsadı, onlan Tann’nın yerj^zündeki temsilcileri sıfatıyla
taçlandırdı, papazlanmn bilgisini ve politik zekâlarını, kutsayıcüığını ve lanetini, zenginliklerini ve yoksullar arasında
k a z a n m ış olduğu sempatiyi onlann hizmetine sundu. Şehir
lerin özgür kılmayı reddettiği ya da başaramadığı köylüler,
soylular arasındaki bitmez tükenmez savaşlara -çok pahahya mal olan bu savaşlara- kentsoylulann bir son veremediği
ni görerek umutlanm krala, imparatora, veya hükümdara
bağladılar; ve onlann güçlü feodal derebeylerini ezmelerine
yardımcı olurken, merkezi bir devleti kurmalanna da yar
dımcı oldular. Aynca, MoğoUann ve Türklerin istüalan, Is
panya’da Mağriplüere karşı verilen Kutsal Savaş ve doğmak
ta olan hükümranlık merkezleri -l’Ile-de-France ve Burgonya, İskoçya ve İngiltere, İngütere ve Fransa, Litvanya ve Po
lonya, Moskova ve Tver vb.- arasında kısa süre içinde patlak
veren korkunç savaşlar da aym amaca hizmet etti. Güçlü
devletler ortaya çıktı; ve artık şehirler yalnızca senyörlerin
gevşek federasyonuna değil, emirlerinde seriler ordusu bulu
nan, güçlü bir biçimde örgütlenmiş merkezlere de direnmek
zorundaydılar.
İşin kötüsü, büyümekte olan bu otokrasilerin, şehirlerin
içinde oluşan aynmlardan da destek bulmuş olmasıdır. Orta
çağ şehirlerinin temel fikri büyük bir fikirdi; ancak yeterince
geniş değildi. Karşüıkh yardım ve destek küçük bir birlikle
sımrlandırüamaz; çevresine yayümalıdır, aksi takdirde çevre
birhği yutar. Bu anlamda ortaçağ yurttaşı daha başlangıçta
korkunç bir hata yapmıştı. Surların koruması altında topla
nan köylüleri ve zanaatkârları, şehrin refaha kavuşturulma
sında kendi paylarına düşen katkıyı yerine getiren -ki ger
çekten de getiriyorlardı- yardımcılar olarak görmek yerine,
eski şehirlüer [kentsoylular] ile yeni gelen “aileler” arasında
keskin bir aynma gidüdi. Komünal ticaretten ve komünal
topraklardan gelen tüm avantajlar eskilere tahsis edilmişti,
196

... Karşılıklı Yardımlaşma
yeni gelenlere ise kendi el becerisini özgürce kuUanabüme
hakkından başka bir şey kalmamıştı. Böylece şehir bölün
müş oldu: bir yanda “kentsoylular” ya da “komün”, diğer yan
da “şehir sakinleri”.^» Önceden komünal olan ticaret şimdi
tacir ve esnaf “ailelerinin” ayncahğı haline gelmişti; bir son
raki aşama -bireysel ayncalık ya da baskıcı tröstlerin a3Ticahğı haline gelmesi- ise kaçınılmazdı.
Aym aynm, şehir merkezi ile çevredeki köyler arasında
da ortaya çıkmıştı. Komün gerçekten de köyliüeri özgürleş
tirmeye çahşmıştı, ancak onun senyörlere karşı verdiği sa
vaşlar, daha önce de belirtildiği gibi, köylüleri özgürleştir
mekten çok şehrin kendisini senyörlerden özgür küma savaşlan haline gelmişti. Komün, artüc şehri rahatsız etmemesi ve
birlikte yaşanan bir kentsoylu olması şartıyla senyöre, yanözgür yarı-köle konumundaki köylüler üzerindeki haklannı
vermişti. Fakat, şehir tarafindan “benimsenen” ve artık onun
duvarlan içinde ikâmet eden soylular, eski savaşı şehrin iç
alamnda devam ettirmekten başka bir şey yapmadüar. Sıra
dan esnaf ve tacirlerin mahkemesine bojmn eğmek hoşlanna
gitmiyordu ve eski aüe düşmanhklanm, özel savaşlannı so
kaklarda sürdürdüler. Artık her şehrin kendi Colonnas’ı ve
Orsinis’i, Overstolzes’i ve Wises’i vardı. Hâlâ ellerinde olan
topraklardan büj^k gelirler elde ederek, çevrelerine çok in
san topladılar ve şehrin gelenek ve alışkanlıklannı büe feo
dalleştirdiler. Şehrin zanaatkârlan arasında hoşnutsuzluk
hissedümeye başladığında, eskiden olduğu gibi, anlaşmazhklara gürültüsüz patırtısız çözümler bulmak yerine, savaşa
rak çözümlenmesi için ortaya küıçlanm ve silahlı yandaşla
rını sürdüler.
Çoğu şehrin en büyük ve en ölümcül hatası, servetlerini,
tanmı göz ardı etmek pahasına ticaret ve endüstri üzerine
kurmak oldu. Böylece antik Yunan şehirlerinin bir zamanlar

38. Brentano “eski kentsoylular” ile yeni gelenler arasındaki mücadelenin
ölümcül sonuçlarını tam anlamıyla kavramıştı. İsviçre’deki köy toplulukları
hakkındaki eserinde Miaskovski aynı şeyi köy toplulukları için belirtmiştir.
197

Ortaçağ Şehrinde ...

yapmış olduğu hatayı tekrarladılar ve bunun sonucu olarak
da aynı suçları işlediler.39 Böylesine çok şehrin tanma ya
bancılaşması zorunlu olarak bu şelürleri köylü düşmanı bir
pohtikaya sürükledi. Bu durum özellikle Üçüncü Edward,
Fransız Jacquerie’si, Almanya’daki Hussit Savaşları ve köy
lü savaşlanmn dönemlerinde daha da açığa çıktı. Öte yan
dan, ticari bir pohtika da onlan uzak maceralara sürükledi.
İtalyanlar güneydoğuda. Alman şehirleri doğuda, Slovenya
şehirleri uzak kuzeydoğuda sömürgeler kurdular. Sömürge
savaşlan için ve bir süre sonra da şehrin savunması için pa
ralı asker ordulan beslemeye başladılar. Yurttaşlarm morahni tamamen bozacak miktarlarda borç anlaşmalan yapüıyordu; ve yalmzca birkaç aüenin yaranna olan sömürge pohtikalannın tehhkeye atüdığı her seçimde iç mücadeleler daha
beter bir hal ahyordu. Zengin ve fakir arasındaki aynm gide
rek derinleşti ve on altıncı yüzyüda krahyet otoritesi her şe
hirdeki fakirler arasında gönüUü müttefikler ve destek buldu.
Ayrıca komünal kurumlann çöküş nedenlerinin tümünün
başında gelen ve kökü çok daha derinlerde olan bir neden da
ha vardır. Ortaçağ şehirlerinin tarihi, fikirlerin ve ilkelerin
insanoğlunun kaderi üzerindeki gücünü ve temel fikirlerde
büyük bir değişiklik olduğunda ortaya çıkan zıt sonuçlan
göstermek açısından en çarpıcı örneklerden birini sunmakta
dır. Kendi kendine yetme ve federalizm, her bir grubun başı
na buyrukluğu ve pohtik organın basit olandan karmaşık
olana doğru örgütlenmesi on birinci yüzyıhn önde gelen fikir
leriydi. Ancak o günden sonra fikirler tamamıyla değişti. III.
Innocent zamanından beri birbirine sıkıca bağlanmış olan
Roma hıikuku öğrencüeri ve kilisenin yüksek rütbeli rahiple-

39. Doğu’dan getirilen köle ticareti, İtalyan cumhuriyetlerinde on beşinci
yüzyıla kadar asla bırakılmadı. Bu ticarete dair zayıf izler Almanya’da ve
başka yerlerde de bulunmaktadır. Bkz. Cibrario, Delia schiavitâ e del servaggio, 2 cilt, Milano, 1868; Profesör Lutşitzki, “Slavery and Russian Slaves
in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,” Kiev Üniversitesi
Izvestia’si, 1885.
40. J.R. Green, History of the English People, Londra, 1878, I, 455.
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ri, şehirlerin kuruluşuna liderlik eden fikri -antik Yunan fikrini- felce uğratmayı başarmışlardı. Selametin, yan kutsal
bir otoritenin emrindeki güçlü biçimde merkezüeşmiş devlet
te aranması gerektiğini, iki veya üç yüz yü boyunca kihse ve
üniversite kürsülerinden ya da yargıç koltuğundan vaaz ettiler.4i Tüm yetküerle donanmış tek bir insan, bir diktatör,
toplumun kurtancısı olabüirdi ve olması gerekirdi; kamu se
lameti adına bu kişi her tür şiddeti uygulayabüirdi: erkekleri
ve kadınlan yakmak, tarif edüemez işkencelerle öldürmek,
tüm eyaletleri yaman bir sefalete sürüklemek. Krahn kıhcının, kihse ateşinin veya her ikisinin birden yetişebüdiği her
yerde görülmemiş bir vahşetle bu teorüeri pratiğe geçirmek
ten geri kalmadüar. Sürekh olarak tekrarlanan ve kamunun
dikkatine sunulan bu öğretüer ve örneklerle, yurttaşlann
zihinleri de yeni bir kahba girdi. Bir süre sonra, “kamu güvenhği için” olduğu sürece hiçbir otoriteyi aşın, hiçbir katli
amı fazla acımasız bulmamaya başladüar. Ve zihniyetin bu
yeni yönelimi ve tek bir insamn iktidanna olan bu inançla
birhkte, eski federahst üke süindi ve kitlelerin yaratıcı dehalan da yok oldu. Romah fikir gahp gelmişti ve bu koşıülarda
merkezi devlet şehirlerde kendine hazır bir av buldu.
On beşinci yüzyü Floransa’sı bu değişimin tipik bir örne
ğidir. Eskiden bir halk devrimi yeni bir hareketin işaretiydi.
Ancak umutsuzluğa düşürülen halk ayaklandığında, artık
yapıcı fikirler çıkmıyordu; hareketten hiçbir yeni fikir çıkmı
yordu. Komünal Konsey’e 400 yerine bin temsilci girmekte
dir, signoria’ya 80 yerine 100 kişi girmektedir. Ancak rakam
larla devrimin anlamı yoktur. Halkın hoşnutsuzluğu artıyor
du ve isyanlann ardı arkası gelmedi. Bir kurtancıya -“tiran”başvuruldu; o da asüeri katletti, ancak komünal organın par
çalanması her zamankinden daha da beter bir biçimde de
vam etti. Ve yeni bir isyandan sonra Floransa halkı, pek
sevdikleri Gieronimo Savonarola’ya başvurduklannda, keşi-

41. Bkz. Bologna hukukçularının 1158’deki Roncaglia Kongresi’nde ifade et
tikleri teoriler.
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şin onlara verdiği cevap şuydu: “Ey halkım, benim devlet iş
lerine kanşamayacağımı bihyordun... ruhunu arındır ve eğer
bu zihniyetle şehirde reform yaparsan, ey Floransa halkı,
tüm İtalya’daki reformu başlatmış olursun!” Karnaval mas
keleri ve tehhkeh kitaplar yakddı, bir hayırseverlik yasası
çikarüdı, diğer yandan tefecilere karşı bir yasa çıkarüdı -ve
Floransa demokrasisi eskiden neyse o olarak kaldı. Eski ruh
yok olmuştu. Devlete çok fazla güvenen yurttaşlar artık ken
dilerine güvenmiyorlardı; yeni yoUar bulamıyorlardı. Devle
tin, müdahale etmekten ve son kalan özgürlükleri de ezmek
ten başka yapacağı bir şey kalmamıştı.
Yine de, karşüıkh yardımlaşma ve destek akımı kitlelerin
içinde tamamen son bvümadı, bu yenügiden sonra büe yaşa
maya devam etti. Reformun ük propagandacüarımn komü
nist arzıüarma cevap olarak korkunç bir güçle tekrar ayağa
kalktı; ve reforma uğramış bir dinin verdiği ühamm öncülü
ğünde başlayacağını umdukları yaşamı gerçekleştirmeyi ba
şaramayan kitleler otokratik gücün hakimiyetine girdikten
sonra büe var olmaya devam etti. Şimdi büe yaşamaya de
vam ediyor ve yeni bir ifade yolu anyor; bu ne devlettir, ne
ortaçağ şehri veya barbarlann köy topluluğudur, ne de vahşi
klandır; ancak bunlann hepsinden bir şeyler ahr ve daha ge
niş, daha derin insancühğıyla da hepsinden üstündür.
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Modern Toplumda
Kar§thkh Yardımla§ma

-Devletler döneminin başlangıcında halk isyanları.
-Mevcut dönemde karşılıklı yardımlaşma kurumlan.
-Köy komünü: Devlet tarafından ortadan kaldırılmaya
karşı direniş mücadeleleri. -Köy komünü yaşamından
gelen ve modern köylerimizde korunan alışkanlıklar.
-İsviçre, Fransa, Almanya, Rusya.

Karşüıkh yardımlaşma eğihminin insamn içinde öylesine
uzak geçmişe giden bir kökeni vardır ve insanoğlunun tüm
evrimiyle öylesine derinden iç içe geçmiştir ki, tarihte olup
biten her şeye rağmen, insanhk tarafından günümüze dek
korunmuştur. Bu eğihm özellikle barış ve refah zamanlannda gehşiyordu; ancak insanların başına en büyük felâketler
geldiğinde -tüm ülkeler savaşlarla tahrip edildiğinde ve nü
fusun büyük çoğunluğu sefil düşerek telef olduğunda ya da
tiranhğın boyunduruğu EÜtında inlediğinde- büe aynı eğihm
köylerde ve şehirlerdeki fakir sınıflar arasında yaşamaya de
vam etmiştir; insanlan bir arada tutmuş ve uzun vadede de,
kflrşılılch yardımlaşmayı duygusal bir saçmahk olarak gören
tahakkümcü, savaşçı ve yok edici azınhklann üzerinde büe
etkili olmuştur. Ve insanoğlu ne zaman evriminde yeni bir
evreye denk düşen yeni bir toplumsal örgütlenme oluşturmak
zorunda kalsa, halkın yaratıcı dehası yeni atüımın öğelerini
ve ühamım hep canlı kalan bu eğihmden almıştır. Yeni eko
nomik ve toplumsal kurumlar, yeni etik sistemler ve yeni
dinler, kitlelerin yaratısı olduğu sürece, aym kaynaktan çık
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mıştır; ve ırkımızın ahlâki ilerlemesi, ana hatlanyla bakıldı
ğında, karşıhkh yardımlaşma ilkelerinin, kabileden giderek
genişleyen birhklere doğru aşamalı bir yayılması olarak or
taya çıkar, sonunda, farklı inanç, dil ve ırklarıyla tüm insanhğı günün birinde kucaklar.
Vahşi kabileler ve daha sonra da köy komünü aşamaların
dan geçen Avrupahlar ortaçağda yeni bir toplumsal örgütlen
me oluşturdular. Bu yeni örgütlenmenin avantajı bireysel inisiyatife büjmk bir serbestlik tanırken diğer yandan da in
sanın karşüıklı destek ihtiyacına b ü j ^ oranda cevap verme
siydi. Ortaçağ şehirlerinde, lonca ve cemiyetler ağıyla koru
nan bir köy komünleri federasyonu ortaya çıkmıştı. Bu yeni
birhkle elde edüen büyük sonuçlar -herkes için refah, endüs
tri, sanat, büim ve ticarette gehşme- önceki iki bölümde uzun
uzadıya anahz edüdi; aynı zamanda, on beşinci yüzyıhn so
nunda -düşman feodal senyörlerin arazüeriyle kuşatümış,
köylüleri kölelikten kurtaramayan ve zamanla Roma Sezarizminin fikirleriyle yozlaşan- ortaçağ cumhuriyetlerinin bü
yümekte olan askeri devletlere yem olmaya mahkûm olmasımn nedenleri açıklanmaya çahşüdı.
Bununla birlikte, halk kitleleri gelecekteki üç yüz yü bo
yunca devletin her şeyi yutan otoritesine teshm olmadan ön
ce, toplumu karşılıkh yardımlaşma ve destek ükesi üzerinde
yeniden inşa etmek için korkunç bir çaba gösterdüer. Büyük
Reform hareketinin yalmzca Katohk kilisesinin suiistimaUerine karşı bir isyan olmadığı günümüzde büiniyor. Bu hare
ketin yapıcı İdeaUeri de vardı ve bu ideal özgür, kardeşçe ko
münler içindeki yaşamdı. Dönemin kitleler arasında en fazla
yankı bulan ük metin ve vaazları, insanoğlunun ekonomik ve
toplumsal kardeşhği fikirleriyle doluydu. Alman ve İsviçreli
köylüler ve zanaatkarlar arasında elden ele dolaşan “On İki
Madde” ve benzer inanç açıklamaları, sadece herkesin İncü’i
kendi anlayışına göre yorumlama hakkını savunmakla kal
mıyor, aynı zamanda komünal arazilerin köy topluluklarına
iade edümesi ve feodal kölehğin kaldırüması talebini de içeri
yordu. “Gerçek” inanca sürekli atıfta bulunuluyordu: kardeş
lik inancı. Aym dönemde on binlerce kadın ve erkek Morav202
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ya’daki komünist cemiyetlere katüarak tüm servetlerini bağışladüar ve komünizmin ükeleri uyarınca örgütlenmiş çok
sayıda müreffeh kurum oluşturdular.! Ancak, binlerle ifade
edilen kitlesel kathamlar bu yaygın halk hareketini durdurabüdi; genç devletler, halk kitleleri üzerindeki ük ve kesin
zaferlerini kıhç, ateş ve işkenceyle kazandı.2
Somaki üç yüz yü boyunca devletler hem Kıta’da hem de
Britanya adalarında karşüıkh yardım eğüiminin geçmişte ifa
desini bulduğu tüm kurumlan kökünden söküp atmak için
sistematik bir çaba gösterdiler. Köy komünleri kendi halk
meclislerinden, mahkemelerinden ve bağımsız yönetimlerin
den yoksun bıraküdı; topraklanna el konuldu. Loncalann mal
lan ve özgürlükleri yağmalandı ve loncalar devlet memuru
nun kontrolüne, insafına ve rüşvetçüiğine terk edüdi. Şehir
lerin bağımsızhklan ellerinden ahnmıştı ve iç yaşam kay
nakları da -halk mechsi, seçümiş yargıçlar ve idare, başına
buyruk mahaUe ve başına bu3Tnık lonca- yok edüdi; devlet
memuru, önceden organik bir bütün olan her bağlantıyı ele
geçirdi. Devletin doğurduğu ölümcül pohtika ve bitmek bil
meyen savaşlarla, bir zamanlar kalabahk bir nüfusu barındı
ran zengin bölgelerin tümü harabeye döndü ve talan edüdi;

1. Daha önceleri oldukça ihmal edilmiş olan bu konu üzerine, şu anda Al
manya’da çok sayıda eser yayımlanmaktadır. Keller’in Ein Apostel der Wie
dertäufer ve Geschichte der Wiedertäufer, Cornelius’un Geschichte des inünsterischen Aufruhrs, Janssen’in Geschichte des deutschen Volkes adli eserleri
önde gelen kaynaklar olarak anılabilir. Almanya’da bu yönde yapılan geniş
araştırmaların sonuçlarına İngiliz okurları aşina kılma yolundaki ilk çaba
Richard Heath’in kusursuz nitelikteki kısa çalışmasıdır -“Anabaptism form
its Rise at Zwickau to its Fall at Münster, 1521-1536”, Londra, 1895 {Baptist
Manuals, cilt I). Bu çalışmada hareketin önde gelen özellikleri gösterilmiş ve
bolca bibliyografik bilgi verilmiştir. Aynca bkz. K. Kautsky’nin “Commu
nism in Central Europe in the Time of the Reformation”, Londra, 1897.
2. Pek az çağdaşımız hem bu hareketin kapsamının hem de bastınimasında
kullanılan yöntemlerin farkındadır. Ancak büyük köylü savaşından hemen
sonra yazanlar, Almanya’daki yenilgiden sonra katledilen insan sayısını 100
bin ilâ 150 bin arasında tahmin ederler. Bkz. Zimmermann, Allgemeine Ges
chichte des grossen Bauernkrieges. Hollanda’da hareketi bastırmak için ah
nan önlemler konusunda bkz. Richard Heath, Anabaptism..
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zengin şehirler önemsiz kasabalar hahne geldi; onlan başka
şehirlerle birleştiren yollar kııUanılmaz hale geldi. Endüstri,
sanat ve bügi çöküşe geçti. Pohtik, bihmsel ve hukuki eğitim,
devletin merkezüeşmesi fikrine boyun eğdi. Eskiden insanlann karşıhkh yardımlaşma ihtiyaçlannı ifade etmelerine im
kân tanıyan kurumlara iyi örgütlenmiş bir devlette göz yumıüamayacağı üniversitelerde ve küiselerde öğretüdi; tebaa
sı arasındaki birlik bağlarını artık yalmzca devletin temsü edebileceği; federalizmin ve “partikülarizmin” üerlemenin düşmam olduğu ve üerlemenin tek başlatıcısımn, üerlemenin
tek gerçek rehberinin devlet olduğu öğretüdi. On sekizinci
}mzyü sonunda, Orta Avrupa’daki kraUar, Britanya adalanndaki parlamento ve Fransa’daki devrimci Konvansiyon
-tüm bu devletler birbirleriyle savaşıyor olmalanna rağmen-;
devletin vatandaşlan arasında a jn hiçbir birhğe izin veril
memesi gerektiği, “koahsyonlara’' girme cesareti gösteren işçüere verüecek tek uygun cezanın angarya ya da ölüm oldu
ğu konusunda anlaştüar. “Devlet içinde devlet olmaz!” Genel
çıkarı ügüendiren konuları sadece devlet ve devletin kilisesi
ele almahdır; öte yandan, tebaa, aralannda hiçbir özel bağ
bulunmayan, ortak bir ihtiyaç duyduğunda hükümete baş
vurmak zorunda olan bireylerin gevşek kümelerini temsü etmehdir. On dokuzuncu yüzyüın ortasına dek Avrupa’daki te
ori ve pratik buydu. Ticari ve endüstriyel derneklere büe şüp
heyle bakılırdı. Emekçüerin birliklerine gehnce, Avrupa’da
şu son yirmi yüa kadar, İngiltere’de ise on dokuzuncu yüz}ahn ortasına kadar yasadışı muamelesi görmüşlerdi. Devletin
eğitim sistemi öyle bir haldeydi ki, köy halk meclisinde, lon
cada, mahaUe ve şehirde, özgür olsun ya da serf, herkesin beş
yüz yü önce kullandığı hakların verilmesi, bugün, İngiltere’
de büe toplumun önemh bir kesimi tarafından devrimci bir
ölçü olarak görülmektedir.
Tüm toplumsal işlevlerin devlet tarafından yutulması zo
runlu olarak kontrolsüz, dar kafalı bir bireyciHğin gehşimini
teşvik etti. Devlete karşı }mkümlülüklerin sayısı arttücça,
yurttaşlar birbirlerine karşı yükümlülüklerinden kurtulduklannı hissediyorlardı. Loncada -ortaçağda herkes bir loncaya
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veya kardeşlik camiasına dahüdi- hasta olan bir “kardeş”e
iki “kardeş” sırayla bakmak zorundaydı; şimdi ise en yakın
fakirler hastanesinin adresini vermek yeterh görülür. Bar
bar toplumunda, iki kişi arasındaki tartışmadan çıkan ve ölümle sonuçlanan bir kavgaya müdahale etmeyen bir görgü
tanığına katil gibi davranüırdı; ancak herkesi koruyan devlet
teorisine göre, görgü tamğımn işe kanşmasına gerek yok:
müdahale edip etmemek pohsin işi. Ve bir zamanlar vahşi
bir ülkede, Hotantolar arasında, )dyeceği paylaşmak isteyen
olup olmadığım üç kere sormadan yemek yemek çok ayıp
sayüırken, günümüzde saygın bir 5rurttaşın tek yapması ge
reken şey, vergisini ödemek ve açların açhktan ölmesine izin
vermektir. Sonuç şu ki, insanlann başkalannın ihtiyaçlannı
önemsemeden kendi mutluluklarım arayabüeceklerini ve aramalan gerektiğini iddia eden teori günümüzde her alanda
-hukukta, büimde, dinde- zafer kazanmıştır. Bugünün dini
budur ve bunun yaranndan şüphe etmekse tehlikeh bir ütopyacı olmak anlamına gelir. Bihm, herkesin herkese karşı mü
cadelesinin doğamn ve insan toplumlanmn önde gelen ilkesi
olduğunu yüksek sesle üan ediyor. Biyoloji bu mücadeleyi
hayvanlar âleminin tedrici evrimine atfediyor. Tarih de aym
bakış açısına katüıyor; ekonomistler ise, kendi bön cahilhkleri içerisinde, modern endüstri ve mekanikteki üerlemenin
tümünü aym ükenin “olağanüstü etküerine” bağlıyor. Kihse
vaizlerinin dini de, kişinin komşulanyla -genellikle pazarlankurduğu az çok hayırsever ihşküerin hafifçe sulandırdığı bir
bireycilik dinidir. “Pratik” eylem adamı ve teorisyen, bilim adamı ve vaiz, hukukçu ve politikacı, hepsi, bir konuda anla
şırlar: bireycüiğin en katı etküeri yardımseverhkle az veya
çok yumuşatüabüir, ancak toplumun devamı ve sonraki gehşimi için tek sağlam temel bireyciliktir.
Dolayısıyla, modern toplumumuzda karşüıkh yardımlaş
manın kurum ve alışkanlıklarını aramak nafüe bir çaba gibi
görünüyor. Geriye ne kalabilirdi ki? Ancak yine de, milyon
larca insanın nasıl yaşadığım araştırmaya kalktığımızda ve
günlük ilişküerini incelediğimizde, karşılıklı yardımlaşma ve
karşılıklı destek ilkelerinin bugün bile insan yaşamında oy
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nadığı büyük rol bizi şaşırtır. Karşılıklı yardımlaşma kurumunun jokılışı teoride ve pratikte üç ya da dört yüzjaldır de
vam etmekte olsa da, jrüz milyonlarca insan bu kurumlarla
yaşamaya devam etmektedir; bu kurumlan sadakatle sür
dürmekte ve ortadan kalktüdan her yerde yeniden inşa et
meye çabalamaktadır. Aynca, karşıhkh ihşküerimizde hepi
mizin günün moda bireyci inançlanna başkaldırdığımız an
lar olmuştur ve karşılıklı yardımlaşma eğilimlerinin kılavuz
luk ettiği insan edimleri günlük ilişkimizin öylesine büyük
bir bölümünü oluşturur ki, bu tür edimler ortadan kaldırıl
dığında, her türlü ahlâki ilerleme de anında durur. İnsan
toplumu tek bir kuşak bile devam edemez. Kahcı karşıhklı
destek kurumlanndan başlayarak ve kökenlerini kişisel veya
toplumsal duygudaşhktan alan karşüıkh yardım eylemlerini
inceleyerek, sosyologlar tarafından çoğunlukla göz ardı edi
len ancak insanoğlunun yaşamı ve ilerlemesi için temel öne
me sahip olan bu olgulan şimdi anahz edeceğiz.
Avrupa’da toplumun mevcut oluşumunu ele aldığımızda,
köy komününü yok etmek üzere yapılmış onca şeye karşın,
bu birlik türünün varhğını sürdürdüğünü -ne ölçüde olduğu
nu az sonra göreceğiz- ve günümüzde ya herhangi bir biçim
de bu komünü tekrar kurmak ya da onun yerine geçecek baş
ka bir şey bıümak için pek çok çabamn gösterildiği gerçeğiyle
hemen karşüaşınz. Köy komünüyle ilgüi yaygın teori, topra
ğın komünal mülkiyetinin, tarımın çağdaş gerekleriyle ujoışmaması nedeniyle. Batı Avrupa’da kendi ecehyle öldüğüdür.
Ancak gerçek şudur ki, köy komünü hiçbir yerde kendi üye
leriyle nzasıyla ortadan kalkmamıştır; tam aksine, her yerde
egemen sınıflar komünü ortadan kaldırmak ve komünal top
raklara el koymak için birkaç yüzyü boj^nca -her zaman başarüı olmasa da- inatçı çabalar göstermişlerdir.
Fransa’da on altıncı yüzyü gibi erken bir tarihte köy ko
münlerinin elinden bağımsızhklan alınmaya ve topraklan
yağmalanmaya başladı. Ne var ki ancak bir sonraki yüzyüda,
tüm tarüıçüerin tanımladığı gibi, köylü kitleleri haraç ve
savaşlarla şu anki kulluk ve sefalet durumuna düşürüldü
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ğünde, komün topraklanmn yağmalanması kolay hale geldi
ve utanılacak boyutlara ulaştı. “Herkes kendi hayâ duygu
suyla ters orantüı olarak buralara sahip çıkıyordu... toprak
lar pay edildi... komünleri talan etmek için uydurma borçlar
icat e d i h y o r d u . ” 3 Elbette devletin bu kötülüklere bulduğu ça
re, komünleri kendisine daha fazla tabi kümak ve bizzat yağ
malamak oldu. Gerçekten de, iki yü sonra komünlerin tüm
parasal gelirlerine Kral tarafından el konıüdu. Komünal top
raklara özel kişilerin el koyması ise, gittikçe daha beter bir
hal aldı ve bir sonraki yüzyüda soylular ve ruhban sımfi ge
niş topraklara -bazı tahminlere göre, ekih alamn yansınaçoktan sahip olmuştu, genellikle de bu toprakların çoğu ekUmeden bırakümıştı.^ Ancak köylüler hâlâ kendi komün kurumlannı devam ettiriyorlardı ve 1787 yüına dek, köylerde
ki tüm aüe reislerinden oluşan halk mechsleri bir çan ku
lesinin ya da ağacın altında, tarlalarından kalanlan tekrar
tekrar paylaşmak, vergüeri bölüştürmek ve idarecüerini seç
mek üzere bir araya gehrdi; bugün hâlâ Rus mir’inde olduğu
gibi. Babeau’nun araştırmaları bu durumu kanıtlamıştır.®
Ancak hükümet halk meclislerini “fazla gürültücü”, fazla
itaatsiz bıüuyordu ve 1787’de, en zengin köylülerden seçüen
bir vah üe üç ilâ altı üyeden oluşan konseyler bu meclislerin
yerine yürürlüğe girdi. İki yü sonra, bu konuda eski rejimle
aym fikirde olan devrimci Anayasal Meclis, bu yasayı tama
men onayladı (14 Aralık 1789), komünal topraklan yağmala
ma sırası şimdi köy buıjuvalanndaydı ve tüm devrimci dö
nem boyunca bu yağmada birbirleriyle yarıştılar. Ancak 16

3. 1667 tarihli XIV. Louis Fermanı. Birçok yazar bu fermanı aktarır. Bu ta
rihten sekiz yıl önce komünler devlet idaresi altına alınmıştı.
4. “Büyük bir mal sahibinin mülkiyetindeki toprağı, geliri milyonlar olsa bi
le, ekilmemiş bulacağınızdan emin olabilirsiniz” (Arthur Young). “Tarlaların
dörtte biri ekilmeden bırakıldı”; “son yüz yılda toprak yabanıl haline geri
döndü;” “önceden çiçekler içindeki Sologne şimdi büyük bir bataklık ve or
man;” vb. (Théron de Montagué, aktaran Taine, Origines de la France Con
temporaine, cilt I, s. 442).
5. A. Babeau, Le Village sous l’Ancien Régime, 3. Baskı. Paris, 1892.
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Ağustos 1792’de, köylü ayaklanmalarının baskısı karşısında
Konvansiyon, iki yüzyü boyunca laik ve dini senyörlerin el
koyduğu topraklan komünlere iade etme kararı aldı;® fakat
aynı zamanda da bu topraklann yalmzca zengin köylüler
arasında eşit paylar halinde dağıtılmasını emretti -bu, yeni
ayaklanmalara neden olan bir düzenlemeydi ve ertesi yü,
1793’te kaldırüdı; komünal topraklann, ister zengin olsun is
ter fakir, “faal ve çalışamaz durumdaki” tüm halk arasında
bölüştürülmesi emredüdi.
Ancak her üd yasa da köylülerin anlayışlanna o kadar ay
kırıydı ki, buna uyan olmadı ve köylüler, kendi topraklannın
bir bölümünü geri alabüdikleri her yerde toprağı parçalama
dan bu-aktüar. Bu dönemde uzun süren savaşlar başladı ve
komünal topraklara (1794’te) devlete olan borçlann ipoteği
olarak devletçe el konuldu, düzenh aralıklarla bu topraklar
parçEilara ayrüdı ve satışa çücarüdı; sonra yeniden komün
lere iade edüdi ve tekrar el konuldu (1813’te). Nihayet, ancak
1816’da onlardan geriye kalanı, yani yaklaşık altı bin hektar
çorak toprak köy kömünlerine geri verildi.’' Ancak bu da ko-

6. Doğu Fransa’da yasa yalnızca köylülerin kendi kendilerine sahip çıkıp,
ektikleri topraklan onayladı; Fransa’nın diğer bölümlerindeyse genellikle
kağıt üstünde kaldı.
7. Thermidor bujuvazisi gericiliğinin zaferinden sonra, komün topraklan
devlet arazisi ilan edilerek (24 Ağustos 1794), soyluların el konulan toprak
larıyla birlikte satışa çıkanidı ve küçük burjuvazinin “kara çeteler”i tarafın
dan yağmalandı. Bu yağmaya bir sonraki yıl son verildiği (Fransız devrim
takvimine göre, yıl V, dokuzuncu ayın 2’si tarihli yasa) ve bir önceki yasanın
yürürlükten kaldmldığı doğruysa da; o dönemde köy komünleri ortadan kal
dırılmış yerine kanton konseyleri getirilmişti. Ancak yedi yıl sonra (doku
zuncu ayın 9’u, yıl XII) yani 1801’de köy komünleri tekrar ortaya çıktı, an
cak tüm haklanndan mahrum bırakılmışlardı: Fransa’daki 36 bin komünde
vali ve meclis üyeleri hükümet tarafından aday gösteriliyordu! Bu sistem
1830 Devrimi sonrasına dek, seçilmiş komünal konseylere izin veren 1787
yasasına geri dönülmesine dek sürdü. Komünal topraklara ise 1813’te tek
rar devlet tarafından el konuldu, bu yolla yağmalandı ve 1816’da komünlere
kısmen geri verildi. Fransız yasalannın klasik derlemelerine bkz. Dalloz,
Répertoire de Jurisprudence; ayrıca Doniol, Dareste, Babeau ve başkalannın
eserleri.
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münlerin dertlerinin sonu olmadı. Her yeni rejim komünal
topraklan kendi yandaşlarını ödüllendirmenin bir aracı ola
rak görüyordu ve köy komünlerini kendi topraklarını bölmek
zorunda bırakmak için (üki I837’de, sonuncusu ise III. Na
polyon döneminde olmak üzere) üç yasa çücarüdı. Köylerde
karşüaştıklan muhalefetin sonucu olarak bu yasalann üç ke
re feshedümesi gerekti; ancak her seferinde bir şeyler daha
kopanhyordu ve III. Napolyon, tarımın ıslah edümesi yön
temlerini desteklemek bahanesiyle kendi gözdelerine komü
nal topraklardan büyük mülkler bahşetti.
Köy komünlerinin özerkliğine gehnce, bunca darbeden
sonra geriye ne kalabüirdi? Vah ve mechs üyelerine basitçe
devlet aygıtının maaş almayan memurları gözüyle baküıyordu. Bugün büe. Üçüncü Cumhuriyet döneminde, dev devlet
aygıtım, valilerden bakanlara kadar harekete geçirmeden bir
komünde bir şeyler yapmak imkânsızdır. Örneğin bir köylü,
komün yolunun onarımı için, kendisi taş kırmaya gitmek ye
rine, payına düşen parayı ödemeye niyetlenirse, köylünün be
lediye konseyine parayı ödemesine izin verilmesi için en az
on üd devlet memurunun onay vermesi ve bu kişiler tarafın
dan toplam elli iki farkh işlem yapüması ve bunlann kendi
aralannda dolaşıma sokulması gerekmektedir; bu pek inanıhr gibi değüse de doğrudur. Geri kalan her şey de böyledir.^
Fransa’da olup bitenler Batı ve örta Avrupa’nın her ye
rinde görüldü. Hatta köylü topraklanna yapüan başhca saldırüarın tarihleri büe aymdır. İngütere’nin tek farkı, yağ
manın genel ve geniş düzenlemeler yerine, ayn ayn eylem
lerle -Fransa’da olduğundan daha az telaşla, ania daha eksiksiz- gerçekleşmiş olmasıdır. Komün topraklarının senyör1er tarafından ele geçirilmesi de on beşinci yüz30İda, 1380’deki köylü isyanımn bastırümasmdan sonra başladı; VII. Henr /n in bir fermanında bu el koymalar “ortak iradeyi... inciten

8. Bu prosedür öylesine saçmadır ki, bu elli iki işlem Journal des Economistes’in oldukça güvenilir bir yazan tarafından (1893, Nisan, s. 94) tek tek
sayılmamış olsa asla inanılmaz; yazar benzer pek çok örnek vermektedir.
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alçaklıklar ve kötülükler’’^ olarak beürtilir ve Rossus’un Historia adlı eseri bunlardan söz eder. Büindiği gibi, daha sonra,
VIII. Henry döneminde, komün topraklarının gasp edümesine karşı Büyük Soruşturma başlatüdı, ancak bu, mevcut du
rumun onaylanmasıyla sona erdi.ı® Komün topraklan talan
edümeye devam edüdi ve köylüler topraklanndan çücarüdı.
Ancak her yerde olduğu gibi İngütere’de de komünal mülki
yetin tüm izlerinin sihnmesinin sistematik pohtikamn bir
parçası hahne gelmesi özeUüde on sekizinci yüzyıhn ortalanndan sonra oldu. Dolayısıyla, mucize olan, komünal mülki
yetlerin ortadan kalkmış olması değü; İngütere’de büe, “bu
günkü kuşağın büyükbabalarımn dönemine dek genel olarak
yaygın biçimde” devam ettüilebümiş olmasıdır.n Bay Seebohm’un da ortaya koyduğu gibi, “Çitleme Yasaları”mn ama
cı bu sistemi ortadan kaldırmaktı; 12 ve 1760-1844 yıUan ara
sında çıkarüan dört bine yakın yasayla öylesine kökünden
söküldü ki, bugüne sadece belh belirsiz izleri kalmıştır. Köy
komünlerinin toprağı senyörlerin ehne geçmişti ve her du
rumda kişinin kullammına tahsis etmek Parlamento tarafın
dan onaylanmıştı.
9. Dr. Oçenkovski, Englands wirthschaftliche Entwickelung im Ausgange
des Mittelalters (Jena, 1879), s. 35 ve devamı; burada sorun metinlerin ek
siksiz bilgisine dayanarak tartışılmaktadır.
10. Nasse, Ueher die mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen
des XVI. Jahrhunderts in England (Bonn, 1869), s. 4, 5; Vinogradov, Vülaınage in England (Oxford, 1892).
11. F. Seebohm, The English Village Community, 3. Baskı, 1884, s. 13-15.
12 “Çitleme Yasaları ile ilgili ayrıntılı bir inceleme, yukarıda tanımlanan
sistemin [komünal mülkiyet], bu yasaların kaldırmayı hedeflediği sistem
olduğunu açıkça ortaya koyacaktır” (Seebohm, age, s. 13). Daha ilerde şöyle
demektedir: “Genelde aynı ifadelerle kaleme alınmışlardı: komünal tarla ye
mülklerin, birbiriyle karışmış ve elverişsiz bir biçimde konumlanmış küçük
parçalar halinde dağınık durduğu; farklı kişilerin bunların parçalarına sa
hip olduğu ve bunlar üzerinde ortak olarak hak sahibi olduklan... bunlann
bölünüp etrafmın çevrilmesinin ve belli bir kısmın her bir mulk sahibine
kiralanması ve bırakılmasının arzu edilir olduğu belirtiliyordu, (s. 14). Porter^n listesinde benzer 3867 yasa vardı ve bunların büyük çoğunluğu, Fransa’da da olduğu gibi, 1770-1780 ve 1800-1820 yıllanna rasthyordu.
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Almanya’da, Avusturya’da, Belçika’da da köy topluluğu
yine devlet tarafından yok edüdi. Komünal mülk sahipleri
nin kendi topraklannı bölmesi ender rastlanan bir o l a y d ı ;
her yerde devletler topraklann ayrümasını zorunlu küdı ya
da basit bir biçimde toprakta özel mülkiyetten yana oldu. Or
ta Avrupa’da komünal mülkiyete vurulan son darbe de on se
kizinci yüzyıhn ortalarına rastlar. Avusturya’da 1768’de ko
münlerin topraklannı bölmesi için hükümet kaba kuvvet
kuüandı -üd yü sonra bu amaçla özel bir komisyon kunüdu.
Prusya’da II. Frederick, çıkarttığı birçok fermanda (1752,
1763, 1765 ve 1769) Justizcollegien’e, köylüleri topraklanm
ayırmaya zorlamasını emretti. Slezya’da bu amaca hizmet et
mek üzere 1771’de özel bir karar çıkarıldı. Aym şey Belçika’
da da görüldü ve, komünler bu karara uymadüdanndan,
1847’de hükümete, komün otlaklanm parçalara ayırarak sat
mak üzere satın alma ve ahcısı çıktığında komün topraklannı zor kuUanarak satma yetkisi veren bir yasa ç ı k a r ü d ı .
Kısacası, “ekonomik yasalar gereği” köy komünlerinin do
ğal ölümünden bahsetmek, bir savaş alanında katledüen as
kerlerin doğal ölümünden bahsetmek kadar tatsız bir şaka
dır. Yalın gerçek şudur: Köy komünleri bin yüdan fazla bir
süre bojoınca yaşamıştı; ve köylülerin savaşlar ve keyfi vergüerden ötürü harap olmadığı her yerde ve her zaman, top
rağı işleme yöntemlerini sürekh geUştirmişlerdi. Ancak, endüstrüerin büyümesi sonucu toprağın değeri arttıkça ve soy
lular feodal sistemde asla elde edemedikleri bir gücü devlet
örgütlenmesi altında elde ettiklerinde komünal toprakların
en iyi kısımlannı ele geçirdiler ve komünal kurumlan yık
mak için eUerinden geleni yaptüar.
Bununla birlikte, köy komünü kurumlan toprağı işleyen13. İsviçre’de savaş yüzünden harabeye dönmüş birkaç komünün toprak
larının bir bölümünü satmış olduğunu ve şimdi de onu geri satın almak iste
diğini görüyoruz.
14. A. Buchenberger, “Agrarwesen und Agrarpolitik”, A. Wagner’in Hand
buch der politischen Oekonomie adh eserinde, 1892, c. I, s. 280 ve devamı.
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lerin ihtiyaç ve fikirlerine öyle iyi cevap vermektedir ki, her
şeye rağmen, Avrupa bugün bile köy komünlerinin yaşayan
kahntılanyla kaphdır ve Avrupa kırsal yaşamı, hâlâ komün
ler döneminden kalma ahşkanhk ve âdetlerle doludur. Eski
düzene karşı ahnan şiddeth tedbirlere rağmen, İngiltere’de
bile komün on dokuzuncu yüzyıhn başı gibi geç bir zamana
dek hüküm sürmüştür. Bay Gömme -ki, bu konuya önem ve
ren sınırh sayıdaki İngihz akademisyenden biridir- çahşmasında, toprakta komünal mülkiyetin İskoçya’da hâlâ pek çok
izine rastlandığım; runrig* kiracıhğın 1813’e kadar Forfarshire’da devam ettiğini ve Invemess’in bazı köylermde IBOl’e
dek toprağın, sınır çizümeden tüm komün için sürülmesinin
ve ekin bittikten sonra paylaşım yapümasımn bir âdet oldu
ğunu gösteriyor. Kilmorie’de (Aıran’ın adası) tarlaların sü
rekh yeniden dağıhmı “son ykmi beş yıla dek” hâlâ yürürlük
teydi ve Crofter** Komisyonu başka adalarda da bunun hâlâ
yaşadığını tespit etti. ıs İrlanda’da komün büyük kıthğa dek
hüküm sürdü; İngiltere’de ise, Nasse ve Sir Henry Maine dik
kat çekinceye dek gözden kaçan MarshaU’ın eserleri, on doku
zuncu yüzyıhn başında neredeyse tüm İngiliz kontlvıklarında
köy komünü sisteminin bir hayh yaygın olduğu konusunda
şüpheye yer bırakmıyor. Yirmi yıl gibi kısa bir süre önce Sir
* Parsellere ayrılmış bir dağ sırtının, ihtiyaca uygun şekilde, farklı sahipler
tarafından dönüşümlü olarak ekilmesi, ç.n.
** İskoçya’da küçük toprağı kiralayarak işleyen çiftçi, ç.n.
15. G.L. Gömme, “The Village Community, with special reference to its Ori
gin and Forms of Survival in Great Britain” (Contemporary Science Series),
Londra, 1890, s. 141-143; aynca Primitive Folkmotes (Londra, 1880), s. 98 ve
devamı.
16. “Ülkenin neredeyse her bölümünde, özellikle de iç ve doğu kontlukların
da, ama aynı zamanda batıda -örneğin, Wiltshire’da-, güneyde Surrey’de ve
kuzeyde Yorkshire’da, geniş komünal tarlalar mevcut. Northamptonshire’
daki 316 kontluk bölgesinden 89’u bu durumda; Oxfordshire’da lOO’den faz
lası; Warwickshire’da yaklaşık 12.500 dönüm; Berkshire’da kontluğun ya
nsı; Wiltshire’da yarıdan fazlası; Huntingdonshire’da ise toplam 60.000 dö
nümlük alandan 32.500 dönümü komünal otlak, ıslah edilmemiş arazi ola
rak komünal alandı.” (Marshall, aktaran Sir Henry Maine, Village Commu
nities in the East and West, New York baskısı, 1876, s. 88, 89.)
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Henry Maine “kesinhkle daha önceden kolektif mülkiyetin ve
ortak toprak işlemenin varhğına işaret eden olağandışı mül
kiyet haklanna dair örneklerin çokluğu karşısında” şaşır
mıştı; ki bu tesbiti kısa bir araştırma sonucu yapacaktır, i’' Ve
komünal kurumlar bu kadar yakın bir tarihe dek devam etti
ğine göre, İngihz köylerinde çok sayıda karşılıklı yardımlaş
ma ahşkanlığı ve âdeti şüphesiz bulunacaktı; tabü bu ülke
nin yazarlan köy yaşamına dikkat etmiş olsalardı. ı»
Kıtaya gehnce, Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, İskandi
nav ülkeleri ve İspanya’nın birçok bölgesinde komünal ku
rumlan tamamıyla ayakta görüyoruz; Doğu Avrupa’dan bah
setmeye bile gerek yok; bu ülkelerdeki köy yaşamı komünal
ahşkanhk ve âdetlerle doludur; ve her jal bu ülkelerin hteratürü bu konuyu ve ilgih konulan ele alan ciddi eserlerle
zenginleşmektedir. Bu nedenle, örneklerimi en tipik olanlar
la sınırlamahyım. İsviçre hiç şüphesiz bunlardan biri. Beş
cumhuriyet -Uri, Schywtz, Appenzell, Glarus ve Unterwalden- yalmzca topraklarım bölünmemiş arazi olarak koru
makla kalmıyor; bunun yam sıra kendi halk mechsleriyle de
yönetihyorlar; ajTica diğer kantonlarda da köy komünleri ge
niş bir özerkliğe sahip ve Federal sınırlann büyük bölümü
hâlâ komünal mülkiyette. ıs Alpler’deki tüm otlaklann üçte

17. Age, s. 88; aynca beşinci konferans. Surrey’de bugün bile mevcut olan geniş “komünal alanlar” çok iyi bilinir.
18. İngiliz kırsal yaşamıyla ilgili başvurduğum birçok kitapta kır manzarası
vb. hakkında hoş tasvirler buldum, ancak emekçilerin günlük yaşamları ve
âdetleri hakkında hiçbir şey yoktu.
19. Isviçre^de köylülerin çitlerle çevrilmemiş topraklan da senyörlerin ege
menliğine girdi ve mülklerinin büyük bölümüne on altıncı ve on yedinci
yüzyıllarda soylular tarafından el konuldu. (Örneğin, bkz. Dr. A. Miaskovski, Schmoller’in Forschungen adh eserinde, c. II, 1879, s. 12 ve devamı.) Ancak İsviçre’deki köylü savaşı, diğer ülkelerde olduğu gibi köylülerin ağır ye
nilgisiyle sonuçlanmadı ve komünal hak ve topraklar büyük oranda elde tu
tuldu. Komünlerin özerkliği asimda İsviçre’deki özgürlüklerin temelidir.
[Schwytz kantonundaki “L’Ober-Allmig” 18 idari bölgeyi ve 30’dan fazla kö
yü ve ayn ayn mezraları kapsar (K. Bürkli, Der Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Markgenossenschaft, Zürih, 1891) -Fransızca baskıdan; ç.n.]
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İkisi ve İsviçre’deki tüm ormanlann üçte ikisi halen komünal
toprak; ve önemh miktarda tarla, meyve bahçesi, üzüm ba^,
batakhk, taş ocağı ve benzeri de ortak mülkiyette. Tüm aile
reislerinin seçilmiş komün konseylerinin müzakerelerine ka
tılmaya devam ettiği Vaud’da komünal ruh özelhkle canh.
Kışın sonuna doğru her köjrün genç erkekleri birkaç günlü
ğüne ormanda kalmaya giderler, kereste kesip sarp yamaç
lardan aşağı kaydırırlar ve bu yakacak odun tüm ev sahipleri
arasında bölüşülür veya onlann yaranna satüır. Bu gezinti
ler erkek emeğinin gerçek bayramıdır. Leman Gölü ki3olannda üzüm bağı taraçalarma bakmak için gereken işin bk bö
lümü hâlâ ortak olarak yapılmaktadır; ve termometrenin
gündoğumundan önce sıfıra düşme tehlikesinin bulunduğu
baharda, gözcü tüm ev sakinlerini uyandınr ve onlar da,
saman ve hajrvan gübresinden ateşler yakarak yapay bir bu
lutla asma ağaçlannı dondan korurlar. Neredeyse tüm kan
tonlarda köy komünleri Bürgernutzen dedikleri şeye sahiptir
-yani, eski aüelerden gelen ya da onlann mirasçısı bazı yurt
taşlar ortak olarak birkaç ineğe sahiptir; ya da ortak tarla
veya üzüm bağlan vardır ve elde edüen ürünü kendi arala
nnda paylaşırlar; veya komün topraklannı yurttaşlann ya
rarına kiralarlar. 20
Komünlerin, ulusal organizmamn yaşayan birer parçası
olacak biçimde, geniş bir işlev alamnı ehnde tuttuğu ve ka
tıksız bir sefalete düşürülmediği yerlerde topraklanna iyi
bakmakta asla başansız olmadıklan kesin bh: gerçek olarak
kabul edüebüir. Örneğin, İsviçre’deki komünal mülkler, Ingütere’deki “ortak” sefaletle çarpıcı bh: zıthk göstermektedir.
Vaud ve Valais’deki komünal ormanlara, çağdaş ormancüığın kuraUarına uygun olarak takdire değer bh- biçimde bakıl
maktadır. Diğer yerlerde de, yeniden dağıtım sistemine uy
gun olarak sahip değişth:en komünal tarla “parseUeri” iyi iş
20. Miaskovski, Sch.moller’in Forschungen adlı eserinde, c. 1,1879, s. 15. [Ay
nca Handwörterbuch der Schweizerischen Volkswirthschaß içinde “Domä
nen” ve “Allemend” maddeleri. Dr. Reichesber, Bern, 1903. -Fransızca baskı
dan; ç.n,]
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lenmekte, iyi gübrelenmekte ve özeUikle otlak ve büyükbaş
hayvan eksDdiği çekümemektedir. Yaylalardaki otlaklara iyi
bakümaktadır, kır yoUarı mükemmel durumdadır. İsviçre
dağ evlerini, dağ yolunu, köylülerin sürülerini, üzüm taraçalannı veya okuUarım takdir ederken, dağ evi için gereken ke
restenin komünal ormandan, taşın komünal taş ocağından
ahndığım, ineklerin komünal otlaklarda otladığım, yolun, okulun komünal çahşmayla yapüdığım unutmamak gerekir.2i
İsviçre köylerinde çok sayıda karşüıkh yardımlaşma ahşkanhğının ve âdetinin sürdüğünü söylemeye gerek büe yok
tur. Akşamlan sırayla her evde toplanarak ceviz içi ayıkla
mak; evlenecek olan genç kızın çejdzini dikmek için verüen
akşam partüeri; evlerin yapımı ve ekinlerin kaldıniması için,
topluluktan birinin ihtiyaç duyabüeceği herhangi bir iş için
“yardım” çağnsı; çocuklann iki düi, Fransızca ve Almanca’ja
öğrenmesi için kantonlar arasında değiş tokuş edümesi; vb.
ahşüdik geleneklerdir;22 öte yandan, yeni ortaya çıkabilecek
ihtiyaçlar da aym ruhla karşüamr. Bu nedenle Glarus’taki
Alp otlaklan bir felâket sırasında satümıştır; fakat komünler
tarla satın almaya hâlâ devam etmektedir ve yeni satın ahnan tarlalar, on, yirmi, otuz jnl boyunca komünün çeşith üye
lerinin mülkiyetinde kaldıktan sonra, şimdi yeniden komün
fonuna geri dönerek herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yeni
den dağıtümaktadır. Bazı temel ihtiyaçları -ekmek, peynir ve
şarap- ortak çahşmayla üretmek için, küçük ölçekh de olsa
birçok birhk kurulmuştur; tanmsal işbirliği İsviçre’de büyük
bir kolayhkla yayümaktadır. On üâ otuz köylü arasında ku-

21. Bu konuda, Laveleye’nin/ ’rsmjiiue Ownership adlı eserinin Almanca ter
cümesine K. Bücher’in eklediği mükemmel ve fikir verici bölümlerde (henüz
İngilizce’ye çevrilmedi) özetlenen bir dizi esere bakabilirsiniz. Aynca Meitzen, “Das Agrar- und Forst-Wesen, die Allmenden und die Landgemeinden
der Deutschen Schweiz”, Jahrbuch für Staatwissenschaft, 1880, IV (Miaskovski’nin eserlerinin analizi); O’Brien, “Notes on a Swiss village”, Macmil
lan’s Magazine, Ekim 1885. [Aynca bkz. Ek XII -Fransızca baskıdan; ç.n.]
22. Bu ülkede genç evlilerin rahat etmesini sağlayan düğün hediyeleri açık
bir biçimde komünal alışkanlıklann devamıdır.
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rulan, otlakları ve tarlaları ortak olarak satın alan ve onlan
ortak sahipler olarak işleyen birliklere sık rastlanır; öte yan
dan süt, tereyağı ve peynir satan süt birlikleri her yerde örgütlenmektedir. Gerçekten de, İsviçre bu tür işbirhğinin ana
vatanıdır. Ayrıca, her türden modern isteğin tatmini için oluşturulan irüi ufakh cemiyetlere dair geniş bir inceleme alam sunar. İsviçre’nin kimi bölgelerinde neredeyse her köyde
sayısız birlik görülür: yangından korunmak için, gemicilik
için, bir göl kıyısındaki iskelelerin bakımı için, su temini için
vs. Ülke, modem müitarizmden kaynağını alan okçu, keskin
nişancı, topograf, “yol kâşifi” vs. kişilerden oluşan cemiyet
lerle kaphdır.
Ancak İsviçre hiçbir şekilde Avrupa içinde bir istisna de
ğüdir; çünkü aym kurumlar ve ahşkanlüdar Fransa’nın, İtal
ya’nın, Almanya’mn, Danimarka’mn köylerinde de bulun
maktadır. Fransa’nın yöneticilerinin köy topluluklarım yok
etmek ve topraklarım ele geçirmek için neler yaptıklarını az
önce gördük; ama buna rağmen, tarıma elverişli tüm alanın
onda biri, yani doğal otlaklann yansı ve ülke ormanlannın
yaklaşık beşte biri dahil, 3.375.000 dönüm hâlâ komünal
mülkiyet altındadır. Ormanlar komün üyelerine yakacak odun sağlamaktadır ve kereste, büyük ölçüde komünal çalış
mayla, pek hoş bir düzen içinde kesilmektedir; otlaklar ko
mün üyelerinin hayvanlarına serbesttir; ve Fransa’nın behrh bölümlerinde -Ardennes’de örneğin- komünal tarlalardan
geriye kalanlar ise ahşüageldiği üzere tekrar tekrar dağıtümaktadır.23
En fakir çiftçüerin büe kötü mahsul ahnan bir yüı, kendi
küçük topraklarından ajo-ümadan ve ödeyemeyecekleri borçlann altına girmeden atlatabümelerine yardım eden bu ek
ikmal kaynaklan, elbette hem tanm emekçüeri için hem de
yaklaşık üç müyon küçük mülk sahibi köylü için önemhdir.
Hatta küçük köylü mülkiyetinin bu ek kaynaklar olmadan
23. Komünler tüm bölgedeki 6.203.000 dönümlük ormanın 1.138.525 dönü
müne, Fransa’daki 2.848.500 dönümlük doğal otlaklann ise 1.734.075 dönü
müne sahiptir. Kalan 500.000 dönüm ise tarla ya da meyve bahçesi vs.dir.
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devam ettirüebüeceği bile şüphehdir. Ancak küçük de olsa,
komünal mülkiyetin ahlâki önemi, ekonomik değerinden de
büj^ktür. Komünal mülkiyet bir köyün yaşamında karşılık
lı yardımlaşma âdet ve ahşkanhklarımn çekirdeğini oluştu
rur; bu âdet ve ahşkanhklar, şüphesiz, küçük toprak saİdplerinin gehştirmeye çok yatkın olduğu pervasız bir bireycihğin ve açgözlülüğün gehşimi üzerinde güçlü bir fren rolü oy
nar. Köy yaşamının mümkün olan her durumunda karşüıkh’
yardımlaşma, Fransa’da, ülkenin her tarafındaki gündelik
yaşamın bir parçasıdır. Her yerde farkh adlar altında imece
ile, yani komşıüarın mahsul kaldırma, bağbozumu, ev yapımı
için sundukları karşüücsız yardımla karşılaşırız; İsviçre’de
behrttiğimiz akşam toplantüarım her yerde görürüz; ve her
yerde komün üyeleri her türlü iş için ortak çahşır. Bu tür ahşkanhklar, Fransız köy yaşamı hakkında yazan hemen her
kes tarafından dile getirilmiştir. Ancak belki de burada, bu
konudaki gözlemlerini bana aktarmasını istediğim bir arka
daşımın mektubundan bazı bölümler aktarmak yerinde olur.
Bu mektuplar, dört yü boyunca Güney Fransa’daki (Ari^ge)
komününün belediye başkanhğım yapan yaşlı birinden gel
miştir; bahsettiği gerçekleri bümesini, uzun yülardır yaptığı
kişisel gözlemlere borçludur; bunlann avantajı ise, büyük bir
alamn yüzeysel olarak taranmasından değil, bir tek çevreden
kaynaklanmasıdır. Bazı gözlemler değersiz gözükebüir, an
cak bir bütün olarak köy yaşamının küçük dünyasım betim
lemektedir.
“Çevremizdeki pek çok kom ünde (Foix civan -Barguilliere
vadisi)” diye yazayor arkadaşım, “ eski bir gelenek olan ödünç al
ma âdeti yaşam aktadır. Ortakçı bir çiftlikte bir iş yapm ak -pata
tes toplam ak veya çim biçmek- için birçok kişiye ihtiyaç duyul
duğunda, çevrenin gençleri toplanır; genç kız ve erkekler kala
balık halinde gelir, işi neşeyle ve karşüığında hiçbir şey alm a
dan yaparlar; akşam da, neşeli bir yem ekten sonra dans ederler.
Y ine bu komünlerde, bir kız evlenecekse, çevredeki kızlar çe
yizin dikimine yardım etmeye gelirler. A x (Ariege) kantonunda
ki pek çok kom ünde kadınlar hâlâ iplik eğirm eye devam et
mektedir. Bir ailenin ipliği çile yapm ası gerektiğinde, işin bir ge
cede bitm esi için ailenin tüm dostları karşılıksız yardım etmek
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am acıyla bir akşam büyük bir toplantı düzenler, gece yem ekle
sona erer. Ariege’de ve güneybatı bölüm lerindeki pek çok ko
m ünde mısır koçanlarının soyulması da tüm kom şular tarafın
dan yapılır. Kom şulara kestane ve şarap ikram edilir, iş yapıl
dıktan sonra da gençler dans ederler. Başka komünlerde, fındık
yağı çıkarm ak için genç kız ve oğlanlar, kış akşam lan yağ çıkar
m ak isteyen fındık sahibinin evinde toplanırlar; bin leri findığı
kırar, diğerleri ayıklar, hiçbir karşılık beklenmez. Genç kızlar,
akşam lan, karşılıksız olarak kenevir ezm ek için evlere giderler;
ve gecenin devamında gençler şarkı söylejdp dans ederler. L. ko
m ününde, ekin demetlerini taşım ak için, her aileden bu yorucu
işi yapacak gençler ve güçlü kuvvetli olanlar gelir. Aynı şey m ı
sır m ahsulünü getirm ek için de yapılır. Bu sıkı çalışma günleri
bayram kabul edilir; çünkü em ekçilere iyi bir yem ek sunm ak
onur konusudur. İşçilere başka hiçbir ücret verilmez; herkes bu
nu birbiri için yapar; karşılığı yine çalışm adır.24
S. Kom ününde ortak otlatma alanı her yıl artmaktadır; öyle
ki, şu anda komün toprağının neredeyse bütünü ortak kullanıl
maktadır. Çobanlar, kadınlar dahil tüm hayvan sahipleri tara
fından seçilir. Boğalar komün malıdır.
M. kom ününde kırk ilâ elli koyun sürüsü, yaylalara gönde
rilm eden önce bir araya getirilir ve üç veya dört sürüye bölünür.
H er koyun sahibi bir hafta çobanlık etmeye gider. Komünün iki
inek çobanına inek sahipleri, inek sayısıyla orantılı olarak ücret
öder. İki boğa, belediye bütçesinin fonundan satın alınmış ve bu
fonla bakılmaktadır.
C. isim li küçük köyde, üç ev bir araya gelip ortak bir harman
makinası aldılar; her bir ailenin yardımına diğer ikisi de gelm ek
tedir, çünkü makinayı çalıştırmak için gereken on beş ilâ yirmi
kişi ancak ailelerin toplam ından sağlanabilmektedir. Üç har
man m akinası daha üç aile tarafindan satın alındı, onlar da gün
de on Frank’a kiraya veriyorlar, m akinenin sahibi ekin dem et
lerini m akineye verm ek için başında duruyor. M akinenin işletil
m esi için gereken on beş, yirm i kişiye gelince, bunlar, makineyi
kiralayan ailenin üyeleri dışında, karşılıksız olarak yardım eden, ama kendileri de yardım alan akrabalar, dostlardır. Y em e
ği, harm am savrulan aile verir.
24. Kafkasya’da Gürcüler arasında daha da iyisi yapılır. Yemek sonuçta bir
masraf olduğundan ve fakir bir adamın buna parası yetmeyeceğinden, işe
yardıma gelen komşular tarafından bir koyun alınır.
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Bizim kom ünüm üz R.’de, mezarlığın duvarım yükseltm ek zo
runda kaldık. B ölge komisyonu 200 Frank verdi, 200 Frankı da
başka iki kişi verdi. Bu 400 Frank kireç ahmına ve vasıflı işçi
lerin ücretlerine harcandı. Tüm çalışma karşılıksız ve gönüllü
olarak yapıldı: Kum ve su taşıma, harç karma ve duvarcılara
hizmet etme işi tüm üyle gönüllüler tarafından yapıldı [Berberi
cemaatinde olduğu gibi], Kİr yollanm da aynı biçim de, gönüllü
çalışma günleriyle düzenledik. Diğer kom ünler çeşm elerini aynı
biçim de yaptılar. Şarap teknesi v e benzeri küçük aletler sık sık
komün tarafından sağlanır.”*

Arkadaşımın sorular sorduğu, Ariege’de oturan iki kişi de
şunları ekliyor:
“O.’da (Ariege) birkaç jnl önce değirmen yoktu. Kom ün, üye
lerinden aldığı vergiyle bir değirmen yaptı. Değirm enciye ge
lince, düşm anlıklan ve kayırm alan önlemek açısından, tahılı
bedava öğütmesine ve ekmek alan herkesten ikişer Frank ücret
almasına karar verdiler.
St. G.’de (Ariege) pek az insan yangına karşı güvencededir.
Büyük bir yangın çıktığında -ki son zamanlarda çıktı-, herkes bu
yangından m ağdur olan aileye bir şeyler verir -kimi bir tencere,
kimi bir yatak örtüsü, kimi bir iskem le vb.- ve böylece mütevazı
bir ev tekrar kurulur. Tüm komşular evin yapım ına yardım eder. Komşu köylerin sakinleri de yardım ederler. M .’de oturan
lar yangına karşı, karşıhklı desteğe dayah bir sigorta fonu oluş
turmaya çalışıyorlar.”

Bu tür karşılıklı yardım alışkanlıkları -ki örnekleri çoğaltüabüir- şüphesiz Fransız köylülerinin, aralarından yalmzca
birinde bile olsa, atlarıyla birhkte sabanı, şarap teknesini,
harman makinesini sırayla kullanmadaki kolaylıklarım ve
her tür kırsal işi birhkte yapmaktaki rahatlıklarını açıkla
maktadır. Çok eski zamanlardan beri kanaUann bakımı, ağaçlann dikümesi ve batakhklarm kurutulması köy komünü
tarafından yapılmıştı; bu hâlâ da devam ediyor. Oldukça ya
kın bir zamanda, Lozfere’deki La Borne’da. çıplak tepeler ko
münal çahşmayla zengin bahçelere çevrildi. “Toprak insan
lann sırtında taşındı; taraçalar yapıldı ve buralara kestane
* Bu mektup, daha ayrıntılı olan Fransızca baskı esas alınarak çevrildi; ç.n.
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ağaçlan, şeftali ağaçlan dikildi ve meyve bahçeleri hahne ge
tirildi; sulama suyu da, iki-üç mü öteden kanallarla getiril
di.” Son zamanlarda da, on bir mil uzunluğunda yeni bir ka
nal kazdüar.25
Tanm sendikalanmn ya da köylü ve çiftçi cemiyetlerinin
son zamanlarda elde ettiği dikkate değer başarı da aynı ruha
bağlıdır. 1884’e dek on dokuzdan fazla kişinin bir araya gel
mesine Fransa’da izin verilmiyordu; ve söylememe gerek yok
ki, bu “tehhkeh deneyime” -Meclis’te böyle tarif edilmişti- atıhndığında, buna karşı memurlann icat edebüeceği tüm “ted
birler” ahnmıştı. Tüm bunlara rağmen, Fransa sendikalarla
dolmaya başhyor. Önceleri bunlar yalnızca tohum ve gübre
ahmı amacıyla kurulmuşlardı, çünkü her iki alanda da sah
tekârlık dev boyutlara ulaşmıştı;26 ancak zamanla işlevleri
ni, tanmsal ürünlerin satışı ve toprağın kahcı ıslahı da dahil
çeşith yönlerde genişlettüer. Güney Fransa’da asma bitinin
yol açtığı zarar, şaraplık üzüm yetiştiren bağcıların çok sayı
da birlik kurmasına yol açtı. On üâ otuz bağcı bir sendika ku
rar, su pompalamak için bir buhar makinesi satın ahr ve üzüm bağlarım sırayla sulamak için gerekh tesisatı kurar
lar. 2’' Toprağı su baskınından koruma, sulama ve kanal ba
kımı amacıyla sürekh yeni birhkler kurulmaktadır ve yasal
25. Alfred Baudrillart, H. Baudrillart’ın Les Populations Rurales de la France adlı eserinde, 3. dizi (Paris, 1893), s. 479.
26. Journal des Economistes (Ağustos 1892, Mayıs ve Ağustos 1893) Ghent
ve Paris’teki tanm laboratuvariannda yapılan analizlerden bazılannı son
zamanlarda yayımladı. Sahtekârlığın derecesi inanılmaz; “dürüst tüccarlann” hileleri de. Bazı çim tohumlannın arasına deneyimli bir gözü bile
yanıltmak üzere boyanmış %32 oranmda kum kanştırılmıştı; diğer numu
nelerdeki tohum oranı ise sadece %22-52’ydi; gerisi ise yabani ottu. Burçak
tohumlan %11 oranında zehirli çim (nielle) içeriyordu; büyükbaş hayvanlara
besi amacıyla verilen bir un %36 oranında sülfür içeriyordu, bu örnekler
böyle çoğEdtılabilir.
27. A. Baudrillart, age, s. 309. Esasen, bir bağcı su teminini üstleniyor, di
ğerleri de onu kullanmayı kabul ediyordu. “Bu tür birlikleri özellikle karak
terize eden şey,” der A. Baudrillart, “su sahibi ile alıcı arasında hiçbir yazıh
anlaşmanın olmamasıdır. Her şey söze dayanır. Yine de, taraflar arasında
anlaşmazlık çıkan bir tek durum bile yoktur.” .
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olarak gerekh olan oybirliği, bölge köylülerinin oybirhği bu
nun önünde bir engel değildir. Başka yerlerde de peynir ko
operatifleri veya süt birlikleriyle karşüaşınz; bunlardan bazüannda tereyağ ve süt, her bir ineğin verdiği ürün göz önü
ne alınmaksızın eşit paylarla bölüşülür. Ariege’de sekiz ayn
komünün, topraklannı ortaklaşa ekip biçmek için oluşturduklan bh* birlik görüyoruz; aym bölgedeki 337 komünden
172’sinde ücretsiz tıbbi yardım için sendikalar kuruldu; sen
dikalarla birlikte tüketici birhkleri ortaya çıkıyor; vs.2s “Her
bölgede kendine has özeUikler kazanan bu birlikler sayesin
de,” diye yazıyor Alfred Baudrillart, “köylerimizde gerçek bir
devrim oluyor.”
Aynı şey Almanya için de söylenebilir. Köylüler, topraklarmm yağmalanmasına karşı direnebüdüderi her yerde, Würt
temberg, Baden, HohenzoUern ve Starkenberg’in Hessian eyaletinde, topraklanm komünal mülkiyetle eUerinde tutmuşlardır.29 Genel olarak Almanya’da komünal ormanlara çok
iyi bakıhr, binlerce komünde kereste ve yakacak odun tüm
sakinler arasında her yü bölüşülür; hatta eski Lesholztag
âdeti büe oldukça yaygındır: köy çamnın çalmasıyla herkes

28. A. Baudrillart, age, s. 300, 341. St. Gironnais (Arifege) sendikasının baş
kanı M. Terssac, arkadaşıma özetle şunları yazmıştır: “Toulouse’daki sergi
için birliğimiz, sergiye çıkanimaya değer gözüken hayvanların sahiplerini
gruplara ayırmıştır. Dernek seyahat ve sergi masraflarının yansını ödemeyi
üstlenmiştir; masraflann dörtte biri her bir hayvan sahibi tarafından ve
kalan dörtte biri ise ödül alanlar tarafından ödenmiştir. Sonuçta, aksi tak
dirde sergiye asla katılamayacak olan pek çok kişi katılmıştır. En hüjoik
ödülleri (350 frank) alanlar, ödüllerinin %10’uyla katkıda bulunurken, hiç
ödül almayanlar ise kişi başına sadece 6-7 frank harcamış oldular.”
29. Württemberg’de 1.910 komünden 1.629’u komünal mülkiyet sahibidir.
1863 yılında bu komünler 250.000 dönüm toprağa sahipti. Baden’de 1.582
komünden 1.256’sı komünal mülkiyete sahiptir; bunlar 1884-1888 arasında
komünal olarak ekilen 30.375 dönüm tarla ve 168.750 dönüm ormanı, yani
toplam ormanlık sahanın %46’sını ellerinde tutuyorlardı. Saksonya’da top
lam alanın %39’u komünal mülkiyettedir (Schmoller, Jahrbuch, 1886, s.
359). Hohenzollern’de tüm otlaklann yaklaşık üçte ikisi ve HohenzollernHechingen’de ise tüm arazi mülkünün %41’i köy komünlerinin elindedir
(Buchenberger, A^ram’esen, c. I, s. 300),
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ormana giderek taşıyabildiği kadar yakacak odun ahr g e l i r . 30
Westphalia’da, tüm toprağın ortak bir arazi olarak, çağdaş
tarımın gereklerine göre ekilip biçildiği komünlere rastlanır.
Eski komün âdet ve ahşkanbklan ise Almanya’mn birçok ye
rinde canhdır. Gerçek emek bayramı olan “yardım” çağrısı
nın Westphalia, Hesse ve Nassau’da âdetten olduğu bilin
mektedir. Kerestesi bol yerlerde yeni bir ev için gereken ke
reste komünal ormandan ahnır ve tüm komşular evin yapı
mına katıhr. Frankfurt’un varoşlarında bile, bahçıvanlar arasında hasta olanın bahçesine Pazar günü hep birlikte bak
mak bir âdettir.31
Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da yöneticiler köylü bir
liklerine karşı yasaları -1884-1888 yıllan arasında- 5mrürlükten kaldmr kaldırmaz, bu birlikler, yoUanna konulan tüm
engellere karşın, muazzam bir hızla gelişmeye başladüar.32
“Şu bir gerçektir ki,” der Buchenberger, “kimyasal gübrenin
veya normal hayvan yeminin asla bilinmediği binlerce köy
komününde, bu birlikler sayesinde her ikisi de önceden tah
min edilemeyecek kadar günlük kuUanıma girmiştir” (c. II, s.
507). Emekten tasarruf sağlayan her tür araç, tanm makine
leri üe en iyi cins ha}rvanlar bugün bu birlikler sayesinde sa
tın alınmış ve ürünlerin kaütesini joikselten çeşitli düzenle
meler yapılmıştır. Tarımsal ürünlerin satışımn yanı sıra top
rağın kahcı ıslahı için de birlikler oluşturuluyor.33
Toplumsal ekonomi açısından köylülerin tüm bu çabalan

30. Bkz. K. Bücher; Lavaleye’nin Ureigenthum adlı eserine eklenen özel bir
bölümde Almanya’da köy komünü hakkındaki tüm bilgileri verir.
31. K. Bücher, age, s. 89, 90.
32. Bu yasalar ile bürokrasi ve denetimin bu birliklerin önüne çıkardığı
engeller için bkz. Buchenberger’in A^rarîoese/i und Agrarpolitik, c. II, s. 342363 ve s. 506, dipnot.
33. Buchenberger, age, c. II, s. 510. Genel Tanm Kooperatifi Birliği toplam
1.679 dernekten oluşmaktadır. Slezya’da son zamanlarda 73 birlik tarafın
dan toplam 8.000 dönüm alana; Prusya’da 516 birlik tarafından 113.500
dönümlük bir alana kanalizasyon döşenmiştir; Bavyera’da ise 1.715 kanali
zasyon ve sulama birliği vardır.
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elbette pek az öneme sahiptir. Bunlar, toprağı işleyenlerin
tüm Avrupa çapında mahkûm oldukları sefaleti hafifletmeye
yetmeyeceği gibi kalıcı çözüm de getirmez. Ancak, bizim şu
anda göz önünde bulundurduğumuz ahlâki bakış açısından,
önemleri bü3rüktür. Bunlar, şu anda hüküm sürmekte olan
pervasız bireycüik sisteminde bile tarımla uğraşan kitlelerin
karşüıkh destek mirasım sürdürdüğünü; devletlerin insan
lar arasındaki tüm üişküeri yok etmekte kıülandıklan sert
yasalan yürürlükten kaldırmalan durumunda, bu bağlann,
çok sayıdaki pohtik, ekonomik ve toplumsal güçlüğe rağmen,
çağdaş üretim şartlanna en iyi cevap verecek biçimlerde tek
rar kurulduğunu ispatlamaktadır. Sonrasında hangi yönde
ve hangi biçimde üerlemelerin beklenümesi gerektiğini gös
termektedir.
Benzer örnekleri İtalya, İspanya, Danimarka benzeri ül
kelerden de vererek ve her bir ülkeye denk düşen bazı ilginç
özelliklere dikkat çekerek kolayca çoğaltabüirim.34 Avustur
ya ve Balkan Yanmadasındaki “büeşik aüe” ve “bölünmemiş
ev”i hâlâ yaşatan Slav nüfuslar da burada behrtümelidir.^s
Ancak aym karşılıkh yardımlaşma eğiliminin yeni ve öngörülemeyen şekiller aldığı Rusya’ya bir an önce geçmek istiyo
rum. Üstelik, Rusya’daki köy komününü ele alırken, elimizde
yoğun bir materyal birikiminin bulunması gibi bir avantajı
mız var; bu materyal son zamanlarda birçok zemstvo (kır kon
seyi) tarafından ev ev dolaşüarak yapüan ve ülkenin farkh
bölgelerinden yaklaşık yirmi milyonluk bir köylü nüfusu ku
caklayan büyük bir araştırma sırasında toplanmıştır.36

34. Bkz. Ek XII.
35. Balkan Yarımadası için bkz. Laveleye’nin Propriété Primitive.
36. Bu araştırmanın (toplam 450 cilt) yüz cildinde toplanan köy komünü ile
ilgili gerçekler, “V. V.”nin muhteşem Rusça eseri Krestyanskaya Obşçina’da
(Köy Komünü) özetlenmiştir , St. Petersburg, 1892. Bu kitap, teorik değeri
nin yanı sıra, bu konuyla ilgili verilerin kısa ve detaylı bir özetidir. Yukanda
belirtilen araştırmalar, aynı zamanda, çağdaş köy topluluklannın ilk defa
genellemelerin alanından çıkanldığı ve güvenilir, yeterince detaylı gerçek
lerden oluşan sağlam bir temele oturtulduğu büyük bir literatüre de kay
naklık etmiştir.
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Rusya’da yapılan araştırmalann bir araya getirdiği yığın
la tanıklıktan iki önemli sonuç çıkarılabilir. Köylülerin üçte
birinin (ağır vergilerle, kölelikten kurtulmaları esnasında
kendilerine tahsis edilen toprakların çok küçük ve verimsiz
olması nedeniyle, çok yüksek kiralarla ve kötü mahsul ahnan
bir yıhn ardından yapüan çok ağır vergi tahsilatlarıyla) tam
anlamıyla felakete sürüklendiği Orta Rusya’da, serflerin öz
gürleşmesinden sonraki ilk jörmi beş yılda, köy komünleri
içinde bile toprağın bireysel mülkiyeti yolunda kararlı bir
eğüim vardı. Sefalete düşmüş, atı büe kalmamış birçok köy
lü, komün içindeyken haklan olan toprağı terk edince, bura
lar, genelde, ticaretten zenginleşen daha varhkh köylülerin
ya da çok yüksek bir bedeUerle köylülere kiralamak üzere
toprak satın alan dışandan gelme tacirlerin mülkü hahne
geldi. Aynca şu da eklenmeh ki, toprağın geri ahnmasıyla il
gih 1861 yasasındaki bir hata da, köylülerin topraklanmn
pek küçük bir bedel karşıhğı satın ahnması yolunda büyük
kolayhklar sundu;37 ve devlet görevlüeri de genelde nüfuzlannı komünal mülkiyete karşı, bireysel mülkiyetten yana
kuUandüar. Ancak, son yirmi yüdır, toprağın bireysel tahsi
sine karşı güçlü bir muhalefet rüzgân Orta Rusya köylerinde
tekrar esiyor ve zengin köylü ile çok fakir köylü arasında
kalan köylüler, köy komününü desteklemek için büyük çaba
lar göstermekteler. Avrupa Rusyası’mn en kalabahk ve en
zengin bölümü olan Güney’in verimh stepleri ise, on doku
zuncu yüzyü boyunca, devletlerin onayladığı bireysel mülki
yet veya işgal sistemi üe büyük oranda tanma açümıştır.
Ancak, bölgeye makinelerin de yardımıyla gehşmiş tarımsal
yöntemler girmiş olduğundan, köylü mülk sahipleri yavaş
yavaş bireysel mülkiyetlerini komünal mülkiyete dönüştür

37. Toprağın geri alınma bedeli, sabit yıllık ücretlerie kırk dokuz yılda öde
niyordu. Yıllar geçtikçe ve büyük bir bölümü ödendiğinde, kalan küçük
bölümü borçtan kurtarmak gittikçe kolaylaştı ve her bir parsel ayn ayn geri
alınabildiğinden, iflas etmiş köylülerden toprağı yan değerine satın alan
tüccarlar bundan menfaat sağladılar. Sonunda bu tür satışlara son vermek
için bir yasa çıkanidı.
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meye başladüar ve bugün, Rusya’nın tahü amban olan bu
bölgelerde, kendiliğinden oluşmuş çok sayıda köy
komününün son zamanlarda ortaya çüctığı görülmektedir.ss
Hakkında aynntıh verüere sahip olduğumuz Kınm ve onun kuzeyine doğru uzanan anakaramn bir bölümü (Taurida
eyaletp, bu hareketin mükemmel bh* örneğidir. Bu bölge,
Rusya nın her tarafından ayn a5Ti ya da küçük gruplar ha
hnde gelen Büyük Rusyahlar, Küçük Rusyahlar, Beyaz Rusyahlar ve I^zaklar, özgür kişüer ve kaçak seriler tarafından
ühak edüdikten sonra, 1783’te tanma açümaya başlandı.
Bunlar önce büyükbaş hayvan beslemeye başladüar, ardın
dan çiftçihğe başladıklannda ise, herkes olanaklan ölçüsün
de toprağı işledi. Ancak -göçler devam edip daha daha gehşkin sabanlar bölgeye gehnce toprağa büyük bir talep ortaya
çüctı ve yerleşimcüer arasında sert anlaşmazlücIar yaşandı.
Bu tartışmalar yülarca sürdü; daha önce aralannda hiçbir
bağ bulunmayan bu insanlar, en sonunda, bu kavgalara bir
son vermek için, toprağın komünal mülkiyeti fikrini benimsedüer. Bireysel olarak sahip olduklan toprağın o andan iti
baren ortak mülkiyet olması yönünde kararlar aldılar ve bu
toprağı, köy komününün ahşümış kuraUan uyannca köy sa
kinleri arasında tekrar tekrar bölüştürdüler. Hareket yavaş
yavaş büyük bir yaygınhk kazandı; bu bölgenin yalmzca bir
bölümünde, istatistikçüer, esas olarak 1855-1885 yıllan ara
sında, bireysel mülkiyetin yerine, köylü mülk sahiplerinin
kendüeri tarafından başlatılan komünal mülkiyetin geçtiği
161 köy saptadılar. Oldukça çeşith köy komünü tipleri, yerle
şimcüer tarafından bu şekilde özgürce oluşturuldu. Bu dö-

38. Peasant Community adlı eserinde Bay V. V. bu hareketle ilgili tüm ger
çeklen bir araya toplamıştır. Güney Rusya’daki hızh tanmsal gehşme ve
makınelenn yayılması ile ilgih olarak, İngiliz okuriar kendi konsoloslannın
(Odessa, Tagangrog) raporlarından bilgi edinebilirler.
39. Bazı durumlarda buna büyük bir ihtiyatla yaklaşılmıştır. Bir köyde
insanlar tüm otlak arazisini ortaklaştırarak işe başladılar, ancak tarialarm
çok küçük bir bölümü (kişi başına yaklaşık beş dönüm) komünal hale getiril
di; gen kalanı ise bireysel mülkiyette kalmaya devam etti. Daha sonraları,
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nüşümü ilginç kılan şey ise, bunun yalnızca, köy komünü ya
şamına alışkın olan Büyük Ruslar arasında değil; aym za
manda, Polonya hakimiyeti altında köy komününü unutan
Küçük Ruslar ile Yunanlar ve Bulgarlar arasında, hatta uzun süre önce Volga üzerindeki zengin kolonileri içinde yan
endüstriyel türde özel köy komünleri kurmuş olan Almanlar
arasında da gerçekleşmiş olmasıdır.-io Taurida’daki Müslü
man Tatarlann, kendi topraklarım, sınu-h kişisel mülkiyeti
öngören geleneksel Müslüman hukukuna göre eUerinde tut
tukları açıktır; ancak Tatarlarda bile Avrupa köy komünü
nün birkaç örneği yaşama geçirilmiştir. Taunda daki diğer uluslara gehnce, bireysel mülkiyet altı Estonya, iki Yunan, iki
Bulgar, bir Çek ve bir Alman köyünde ortadan kaldırılmıştı.
Bu hareket güneyin verimh step bölgesinin tümünde gö
rülür. Ancak tek tek örneklere Küçük Rusya’da da rastlamr.
Örneğin, Çernigov eyaletindeki birçok köyde eskiden köylü
ler kendi topraklannın sahibiydi; eUerinde sahip olduklan
topraklara dair tapular vardı ve kendi iradeleri üe bunlan
kiralayıp satıyorlardı. Ancak on dokuzuncu yüzyıhn eUih yülannda bu köylüler arasında komünal mülkiyet lehine bir
hareket başladı; bunun temel gerekçesi ise fakir aüelerin sa
yısındaki artıştı. Reform girişimi bir köyde başladı ye diğer
köyler de onu takip etti; en son örnek ise 1882 tarihhdir. El
bette genelde komünal mülkiyeti talep eden fakirler üe birey
sel mülkiyeti tercih eden zenginler arasında mücadeleler var
dı; ve bu mücadeleler yülarca sürüyordu. O dönem hukuku
nun gerektirdiği oybirliğini sağlamak kimi yerlerde olanak
sız olduğundan, köy, birinde komünal mülkiyetin diğerinde
bu-eysel müUdyetin hakim olduğu iki köye bölünüyordu; ve
bunlar, bir komün hahnde birleşinceye dek böyle kalıyorlar
dı, kimi durumlarda ayrı konumlannı hep sürdürmüşlerdir.
1862-1864 yıllan arasında sistem genişletildi, ama ancak 1884’te komünal
mülkiyet tamamıyla yaşama geçirildi. -V. V.’nin Peasant Community adlı
eseri, s. 1-14.
40. Mennonit köy komünü hakkında, bkz. A. Klaus, Naşı Kolonyı, St. Pe
tersburg, 1869.
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Orta Rusya’da ise, bireysel mülkiyete doğru sürüklenen pek
çok köyde 1880’den itibaren, köy komününü tekrar kurma
yanlısı bir kitle hareketinin başlamış olduğu gerçektir. Yü
larca bireyci sistem altında yaşayan köylü mülk sahipleri bi
le, kitlesel biçimde komünal kurumlara dönmeye başladüar.
Örneğin, çok sayıda eski serf özgürlük yasasıyla kendisine
tahsis edilen toprağın ancak çeyreğine sahip olabilmişti; bu
kadarını ödemesiz olarak ve bireysel mülkiyetle almışlardı.
1890’da bu insanlar arasında, (Kursk’ta, Ryazan’da, Tambov’
da, Orel’de vs.), kendi paylarım birleştirme ve köy komününe
geçme yönünde yaygın bir hareket oluştu. 1803 yasasıyla serflikten kurtulan ve aile aile kendi toprak paylarını satın almış
olan “özgür tanmcüar”ın {volnyi hlebopaştsi) neredeyse hepsi
şu anda, kendi kendüerine başlattıklan köy komünü sistemi
ne dahildir. Tüm bu hareketler yakın dönemlidir ve Rus ol
mayanlar da buna katılmaktadır. Örneğin, Tiraspol’deki Bul
garlar, altmış yü boyunca özel mülkiyet sistemi altında yaşa
dıktan sonra, 1876-1882 arasında köy komünü sistemine geç
tiler. Berdyansk’taki Alman Mennonitleri 1890’da köy komü
nüne geçiş mücadelesi veriyorlardı ve Alman Baptistler ara
sındaki küçük mülk sahibi köylüler (Kleinıvirthschaftliche)
de köylerinde aynı yönde ajitasyon yapıyorlardı. Bir örnek
daha: Rus Hükümeti Şamara eyaletinde 1840’lara doğru, bi
reysel mülkiyete dayalı 103 deneme köyü kurdu. Her aile
105’er dönümlük gayet verimh bir araziye sahip oldu. 1890’
da, 103 köyün 72’sindeki köylüler köy komününe geçme ar
zularım bildirmişlerdi. Tüm bu örnekleri, yukanda sözünü
ettiğimiz ev ev yapüan araştırma sırasında kaydedüen olgulan sınıflandırarak veren “V. V.”nin mükemmel eserinden
aktanyorum.
Komünal mülkiyetten yana olan bu hareket, günümüzün
yaygın ekonomik teorilerine zıttır; bu teorilere göre, entansif
tanm, köy komünüyle bağdaşmaz. Ancak bu teorilerle ilgili
olarak söylenebilecek en ijd şey, bunların asla denenmemiş
olduklandır: bunlar, politik metafizik alanına aittir. Önümüz
deki gerçekler bize tam aksine, Rus köylülerinin bir dizi olumlu koşul neticesinde, her zamankinden daha iyi bir du
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rumda oldıoklan ve komşuları arasında inisiyatif ve bügi sa
hibi binlerinin bulunduğu her yerde, köy komününün tanmda ve tümüyle köy yaşamında çeşitli gelişmeleri başlatmanın
aracı hahne geldiğini göstermektedhr. Diğer yerlerde olduğu
gibi, burada da, karşüıkh yardımlaşma, üerleme açısından,
herkesin herkese karşı savaşmasından daha ijd bir rehber
dir; aşağıdaki olgulardan bu anlaşüacaktır.
I. Nikolay döneminde pek çok krahyet görevhsi ve serf
sahibi, köylüleri, köy topraklarının bh: bölümünde komünal
tanma geçmeye zorladüar; bunun amacı, komünün yoksul
üyelerine tahü verildikten sonra kalanıyla komün depolanm
tekrar doldurmaktı. Köylülerin zihninde en kötü serflik amlanyla bağlantıh olan bu tanm, serflik kaldmhr kaldırümaz
terk edildi; ancak şimdi köylüler kendi hesaplarına yeniden
ortak tanma girişiyorlar. Bir bölgede (Kursk’ta Ostrogozhsk)
bir kişinin inisiyatifi, tüm köylerin beşte dördünde komünal
tanmı yaşama geçirmek için yeterh oldu. Aym şeye diğer pek
çok yerde de rastlanmakta. Kararlaştmlan belh bh* günde ko
mün üyeleri çahşmaya koyulur; zenginler sabam veya at ara
basıyla, fakirler de kol güçleriyle çahşır ve kimsenin işteki
payı arasında ajmm yapümaz. Daha sonra mahsul komünün
fakir üyelerine verüiyor ve hiçbir karşıhk istenmiyordu; ürü
nün yetimler ve dullar için, köy küisesi için, okul için veya
komünal bir borcun ödenmesi için kullanıldığı da oluyordu.“*!
Köyün gündehk yaşamına giren her tür işin (yol ve köprü
lerin onanmı, barajlar, kanalizasyon, sıüama kanah, odun
kesimi, ağaçlandırma, vs.) tüm komün tarafından yapılması
ve toprağın tüm komün tarafından kiralanarak çayırlann
tüm komün tarafından biçilmesi -Tolstoy’un tasvir ettiği gibi
genç yaşh, kadın erkek herkes işe katılır-, köy komünü siste

41. Bu tür komünal tarımların Ostrogozhsk bölgesindeki 195 köyden 159’unda; Slavyanoserbsk’te 187 köyden 150’sinde; Aleksandrovsk’ta 107; Nikolayevsk’te 93 ve Elizabetgrad’da ise 35 köy komününde mevcut olduğu bilin
mektedir. Bir Alman tarım alanmda komünal tanm, komünal bir borcun
ödenmesi için yapılır. Borç, komünün 155 üyesinin 94’üne ait olmasına rağ
men, işe herkes katılır.
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minde yaşayan insanlardan beklenebüecek bir ş e y d i r . ^2 Bun
lar Rusya’mn her yerinde her gün olan şeylerdir. Köy komü
nü, masrafı karşüayabüdiği ve bugüne dek yalmzca zenginle
re sunulan bügi fakirin evine de girdiği ölçüde, çağdaş tanm
sal gehşmelere kesinlikle karşı değüdir.
Gehştirümiş sabanlann güney Rusya’da hızla yayıldığım
ve birçok durumda komünlerin bunun kullammım teşvik et
tiğini belirtmiştik. Örneğin, komün bir saban alır ve komünal
topraklann bir bölümünde alet denenir; daha sonra, alette
yapüması gereken düzenlemeler imalatı yapacak olana anla
tılır ve böylece küçük köy endüstrisi biçiminde, ucuza saban
imalatına komünün yardımıyla girişirler. Beş jol içerisinde
1560 sabamn köylüler tarafindan satın ahndığı Moskova böl
gesinde, satıştaki bu artış, gehşmiş bir tanm yapmayı amaç
layarak toprak kiralayan komünler sayesindedir.
Kuzeydoğuda (Vyatka’da, bir maden bölgesindeki köyler
de küçük endüstri tarafından imal edüen) harman savurma
makineleri üe birlikte gezen küçük köylü birlikleri, bu maki
nelerin komşu eyaletlerde de kıiUammını yaygınlaştırmıştır.
Harman makinelerinin Şamara, Saratov ve Herson’da yayüması da, tek tek köylülerin alamadığı bu pahah makineyi alabüen köylü birhkleri sayesindedir. Ve bir yandan, üçer yü
hk almaşık ekim yerine, ekimin beşer yühk dönüşümü siste
minin geçmesiyle, köy komününün yok olmaya mahkûm ol
duğunu neredeyse tüm ekonomi kitaplarında okurken, öte
yandan Rusya’da pek çok köy komününün dönüşümlü mah
sul ekimi konusunda inisiyatifi ele aldığım görüyoruz. Bunu
kabul etmeden önce köylüler genelde komünal tarlalann bir
bölümünü, yapay çayırı denemek için ajanrlar ve komün de
tohumlan satın ahr.'*^ Deney başanh olursa, komün tarlala
rı, beş veya altı yıl dönüşümlü tarla sistemine uyacak biçim
de tekrar bölmekte hiçbir zorluk çekmez.
42. Zemstvo istatistiksçilerinin dikkatini çeken bu tür işlerin listesi, V. V(orontsov)’un Peasant Community adlı eserinde, s. 459-600 arasında bulunabihr.
43. Moskova bölgesinde deney yukanda belirtilen komünal tanm için aynlmış tarlada yapılırdı.
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Bu sistem şu anda Moskova, Tver, Smolensk, Vyatka ve
Pskov’da yüzlerce köyde u y g u l a n m a k t a d ı r . 44 Toprağın aynlabildiği yerlerde de komün, arazilerinin bir bölümünü meyve
yetiştirmeye ayırmaktadır. Son olarak, Rusya’da -okullarda,
okul müdürünün veya gönüllü bir köylünün idaresi altında
başlayan- küçük model çiftliklerin, meyve bahçelerinin, seb
ze bahçelerinin ve ipek böceği kültürü için ayrılan alanların
aniden yayılması da köy komünleri arasında buldukları des
teğe bağhdır.
Üstelik, kanahzasyon ve sulama gibi kahcı imar işlerine
komünler sık sık girişmektedir. Örneğin, Moskova bölgesin
de -büj^k oranda endüstriyel olan- üç idari yerleşimdeki ka
nalizasyon işleri, son on yılda, 180-200 farklı köyde büyük
oranda başarılmıştır. Rusya’mn diğer bir ucunda, Novuzen’in
kıraç steplerinde, gölet oluşturmak için binden fazla baraj
kuruldu ve komünler tarafından birkaç yüz derin çukur ka
zıldı; öte yandan, güneydoğudaki zengin bir Alman tanm ala
nında, kadın-erkek hep beraber, art arda beş hafta boyunca,
mülerce uzunlukta sulama amaçh bir bent yapmak için çahştüar. Tek başına kalmış insanlar, kurak iklime karşı verilen
bu mücadelede ne yapabihrdi? Güney Rusya’yı dağ sıçanı ve
bası istila ettiğinde ve bu topraklarda yaşayan zengin ya da
fakir, komünist ya da bireyci herkes, vebayı yenmek için kol
lan sıvayıp çalışmak zorunda kaldığında, bireysel çabalar ne
işe yarayabüirdi? Polisleri çağırmak işe yaramazdı; birleş
mek tek çareydi.

44. Bu ve benzer gelişmelerin pek çok örneği Official Messenger, No. 256258’de bulunmaktadır. “Bineksiz” köylüler arasındaki birlikler Güney Rus
ya’da da ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir diğer ilginç gerçek de Güneybatı
Sibirya’da tereyağı yapmak için pek çok kooperatifinin kurulmuş olmasıdır.
Hiç kimse hareketin inisiyatifinin nereden kaynaklandığını anlamadan Tobolsk ve Tomsk’ta bunlardan yüzlercesi görülmektedir. Bu inisiyatif, Sibir
ya’da kendi kullanımları için daha düşük kalitede tereyağı satın alan ve da
ha yüksek kalitedeki tereyağlannı ihraç eden Danimarka koojjeratifçilerinden gelmiştir. Yıllarca süren ilişkiden sonra, burada tereyağcılık başladı.
Şimdi, bu ginşimlerden büyük bir ihracat gelişmiştir.
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Şimdi, “uygar” ülkelerde toprağı işleyenlerin uyguladığı
karşılıkh yardım ve destekten bu kadar bahsettikten sonra,
az veya çok merkezüeşmiş devletlerin himayesi altında yaşa
makta olan, ancak çağdaş uygarhk ve çağdaş fikirlerle tema
sı olmayan yüz milyonlarca insamn yaşamından ahnan ör
neklerle sekiz cilt kitap doldurabüeceğimi görüyorum. Bir
Türk köyünün iç örgütlenmesini ve takdire şayan karşüıkh
yardım âdet ve gelenek ağını anlatabüirim. Kafkas köylüleri
nin yaşamından örneklerle dolu olan notlanmı kanştırdıkça,
karşıhklı desteğe dair duygulandıncı gerçeklerle karşılaşıyo
rum. Aym âdetleri Arap cemaatleri ve Afgan pw/-m’sında, İran, Hindistan ve Java köylerinde, Çinlüerin bölünmemiş ai
lesinde, Orta Asya’mn yarı göçebe obalannda ve Kuzey’in gö
çebelerinde de buluyorum. Afrika’yla ügih eserlerden rasgele
aldığım notlara baktığımda, orada da benzer gerçeklerle
-ekin kaldırmak için işbirliği, köylülerin bir araya gelerek
yaptığı evler- karşılaşıyorum; kimi zaman da uygar hırsızla
rın yol açtığı talanı telafi etmek için yardımlaşüıyor; insanlar
kaza karşısında birbirlerine yardım ediyor, seyyahı koruyor
lar, vs. Post’un Afrika geleneksel hukuku konusunda yazdığı
eserin benzerlerini dikkatle okuduğumda, tüm tiranlığa, bas
kıya, soygunlara ve baskınlara, kabile savaşlanna, obur kral
lara, aldatıcı büyücü ve rahiplere, köle tacirlerine vb. rağ
men, neden bu halkların ormanlarda dağılıp gitmediklerini;
nasü olup da yok olmaya yüz tutmuş dağınık orangutan aüe
lerinin durumuna düşmeyip behrh bir uygarlık kurabildikle
rini ve neden insan olarak kalabüdüderini anlıyorum. Ger
çek şu ki, köle tacirleri, fildişi hırsızları, savaşçı kraüar, Ma
tabeleleri ya da Madagaskarlüan yok ederek ün kazanmış
kahramanlar, arkalannda kandan ve ateşten izler bırakarak
ölüp giderler; ancak kabilede ve köy komününde fihzlenmiş
olan karşıhkh yardımlaşma kurumlanmn, ahşkanlık ve âdet
lerinin çekirdeği varhğım sürdürür; bunlar, insanları toplu
luk hahnde müttefik küar, ve kurşun yerine uygarhğın geti
rildiği gün gehp çattığında uygarhğın üerlemesine açık ve
onu kabule hazır kılar.
Aym şey bizim uygar dünyamız için de geçerhdir. Doğal
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ve toplumsal felaketler gelir geçer. Tüm topluluklar periyo
dik olarak fakirliğe ve açhğa mahkûm edüir; milyonlarca in
sanın yaşam kaynaklan kurutulur, şehirlerde fakirhğe mah
kûm edilirler; müyonlarca insamn zekâ, akıl ve duygusu,
azınhğın çıkanna oluşturulan öğretilerle ktrletüir. Tüm bun
lar şüphesiz varoluşumuzun bir parçasıdır. Ancak karşıhkh
yardımlaşma kurumlarımn, ahşkanhk ve âdetlerinin çekir
deği milyonlarca insanda canh kahr; onlan bir arada tutar;
ve onlar da, kesinlikle bihm dışı olmasına rağmen kendileri
ne büim adı altında sunulan, herkesin herkese karşı savaşı
öğretisini kabul etmektense, kendi âdetlerine, inançlarına ve
geleneklerine sanhrlar.
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Modern Toplumda
KarpUklı Yardımlaşma (devam)

-Loncaların devlet tarafından yok edilmesinden sonra
ortaya çıkan sendikalar. -Sendikaların mücadeleleri.
-Grevlerde karşılıklı yardımlaşma, -işbirliği. -Çeşitli
amaçlar için özgür birlikler. -Fedakârlık ruhu. -M üm 
kün olan her yönde birlikte eylem için sayısız dernek.
Sefalet içinde karşılıklı yardımlaşma. -Kişisel yardım.
Avrupa’daki kırsal nüfusun günlük yaşamına yakından
baktığımızda, çağdaş devletler tarafından köy komününü yok
etmek için yapüan her şeye karşın, köylülerin yaşamımn,
karşıhkh yardım ve destek gelenek ve âdetleriyle iç içe geçti
ğini; toprağın komünal mülkiyetinin önemh kahntüannın
hâlâ korunduğunu; ve kırsal birliktehğin önündeki yasal engeUer birkaç yü önce ortadan kalkar kalkmaz, çeşith ekono
mik amaçlar için kurulan özgür birhklerin köylüler arasında
hızla yayüdığım -ve bu genç hareketin taşıdığı eğihmin, geç
mişteki köy komününe benzer bir tür birlik oluşturmak oldu
ğunu- görüyoruz. Önceki bölümde vardığımız sonuçlar bun
lar olunca, şimdi de, karşüıkh yardım için günümüzün en
düstriyel nüfusu arasında ne gibi kurumların var olabüeceği
ni inceleyebiliriz.
Son üç yüz jnl boyunca, bu tür kurumların gehşim koşıülan, köylerde olduğu gibi, kentte de elverişsizdi. Gerçekten
de, on altıncı j^zyüda, doğmakta olan askeri devletler tara
fından ortaçağ şehirleri boyunduruk altına alındığında, za
naatkârlan, ustaları ve tacirleri loncalarda ve şehirlerde bir
arada tutan birlikler vahşi bir biçimde yıküdı. Hem loncanın
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hem de şehrin özyönetimi ve özyargısı yok edildi; lonca kar
deşleri arasındaki yemin, devlete karşı büyük ve ağır bir suç
haline geldi; köy komünlerinin topraklarına olduğu gibi, lon
calann mülküne de el konuldu; ve her mesleğin iç ve teknik
örgütlenmesini devlet kendi tekeline aldı. Şiddetin dozunu
yavaş yavaş arttıran yasalar, zanaatkârlann herhangi bir bi
çimde bir araya gelmesini engellemek üzere çıkarıldı. Bir sü
re, eski loncaların kimi kahntılanna tahammül edildi: kral
lara destek akçesi vermek şartıyla tacir loncalannın varhğına izin verildi; ve zanaatkâr loncaları da merkezi idarenin
orgam olarak varlıklannı sürdürdüler. Bunlardan bazılan
hâlâ etkisiz bir şekilde varhğım devam ettirmektedir. Ancak
önceden ortaçağ yaşamının ve endüstrisinin hayati gücü olan
şey, merkezi devletin ezici ağırlığı altında uzun süreden beri
yok olmuştur.
Modern devletlerin endüstri politikasının en iyi örneği olarak kabul edilebilecek Büyük Britanya’da, parlamentonun,
loncalan on beşinci jüzyıl gibi erken bir tarihte yok etmeye
başladığını görüyoruz; ancak etkili tedbirlerin alınması özel
likle bir sonraki yüzyılda gerçekleşti. VIII. Henry yalnızca
loncalann örgütlenmesini yok etmekle kalmadı; aynı zaman
da, Toulmin Smith’in de yazdığı gibi, manastırlann arazileri
ne el koyarken öne sürdüğünden daha az bahane ve numa
rayla, mülklerine de el koydu. ı Onun başladığı işi VI. Ed
ward bitirdi;2 ve önceden her şehrin kendi içinde çözdüğü,
zanaatkârlar ile tacirler arasındaki anlaşmazhklan on al
tıncı yüzyıhn ikinci yansında parlamentonun hallettiğini gö
rüyoruz. Parlamento ile kral yalnızca tüm bu anlaşmazlık
larda yasamayı üstlenmekle kalmadı, ajoıca kraliyetin ihra-

1. Toulmin Smith, English Guilds, Londra, 1870, Giriş, s. XLII1.
2. V'l. Edward Yasası, “İngiltere, Galler ve kralın diğer dominyonları dahi
lindeki tüm kardeşlikler, camialar ve loncaların; ve bunların tümüne veya
içlerinden herhangi birine ait olan tüm malikâne, arazi, bina ve miras ile in
tikal eden diğer malların” kraliyete teslim edilmesini emrediyordu (English
Guilds, Giriş s. XLIII). Aynca bkz. Oçenkovski, Englands wirthschaftliche
Entwickelung im Ausgange des Mittelalters, Jena, 1879, bölüm II ve V,
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çattaki çıkannı da göz önünde bulundurarak, kısa süre içeri
sinde mesleklerdeki çırak sayısım ve her bir üretimin tekni
ğini -malzemelerin ağırlıkları, kumaş yardası başına iplik sa
yısı vb.- titizlikle belirlemeye başladı. Pek başarılı olamadıklannı söylemek gerek; çünkü, yüzyıllar bojrunca, birbiriyle
yakın bir bağımlılık ilişkisi içinde bulunan loncalar ve federe
şehirlerce çözülen anlaşmazhklar ve teknik meseleler, mer
kezi devletin gücünü fazlasıyla aşıyordu. Devlet memurlannın sürekh müdahalesi işleri felce uğratarak çoğunu çöküşün
eşiğine getiriyordu; öyle ki on sekizinci yüzyılın ekonomistle
ri, işlerin devlet tarafından düzenlenmesine karşı çıktıkla
rında, genel hoşnutsuzluğa tercüman olmaktan başka bir şey
yapmamışlardı. Bu müdahalenin Fransız Devrimi’yle ortadan
kaldırılması bir kurtuluş eylemi olarak görülmüş ve Fransa
örneği her yerde takip edilmişti.
Ücretlerin belirlenmesi ile igili olarak da devlet daha başanlı değüdi. Ortaçağ şehirlerinde, ustalar, çıraklar ve kalfa
lar arasındaki aynm on beşinci yüzyüda gittikçe daha belir
gin bir hal almaya başlayınca, sık sık uluslararası bir karak
tere bürünen çırak birlikleri {Gesellenverbdnde), ustaların ve
tüccarlann birliklerine karşı çıkmıştı. Bundan böyle anlaşmazlıklan çözümlemeye girişen devlet oldu ve 1563’te Elizabet Yasasıyla, Huzur Yargıçlan, kalfalara ve çıraklara “uy
gun” bir yaşam sağlamak üzere ücretleri belirlemek zorunda
kaldüar. Ancak, Huzur Yargıçları’nın çatışan çıkarlan uzlaş
tırmakta çaresiz kaldığı, dahası, ustalan kararlara uymaya
zorlamakta daha da çaresiz olduğu belH oldu. Sonunda yasa
hükümsüz hale geldi ve on sekizinci yüzyüın sonunda feshedüdi. Ancak devlet bir yandan ücretleri düzenleme işlevini
terk ederken, diğer yandan kalfalann ve işçüerin ücretlerini
yükseltmek ya da belirli bir seviyede tutmak için kurduklan
tüm birlikleri de şiddetle yasaklamaya devam etti. On seki
zinci yüzyü boyunca işçi birliklerine karşı yasalar çıkardı ve
sonunda 1799’da, ağır ceza tehditleriyle her tür birliği yasak
ladı. Aslında İngiliz Parlamentosu bu konuda sadece, işçile
rin birleşmesine karşı merhametsiz bir yasa çıkaran Fransız
Devrimci Konvansiyonu’nun örneğini izlemişti; birkaç vatan
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daş arasındaki birlik, tüm tebaasını eşit biçimde koruması
gerektiği varsayılan devletin egemenliğine karşı bir saldın
olarak görülüyordu. Ortaçağ loncalanmn yok edilişi böylece
tamamlandı. Bundan böyle devlet hem kentte hem de köyde,
birbiriyle bağı olmayan insan topluluklan üzerinde hükmü
nü kurdu; onlar arasında doğabilecek herhangi bir tür özel
birhği en sıkı önlemlerle engeUemeye hazırdı. Bunlar, karşıhkh yardımlaşma eğüiminin on dokuzuncu yüzyılda yoluna
devam etmesi için önünden kaldırması gereken engellerdi.
Bu tür önlemlerin bu eğüimi yok edemeyeceğini söyleme
ye gerek var mı? On sekizinci yüzyü boyunca, işçi birhkleri
sürekli olarak yeniden kuruldu.^ 1797 ve 1799 yasaları uya
nnca ortaya çıkan zahm kovuşturmalar da onlan durdura
madı. Denetimdeki her kusur, efendüerin birlikleri ihbar et
mekte gösterdiği her gecikme işe yaradı. Gizh cemiyetler
dostluk kulüpleri ya da defin kulüpleri örtüsü altında; birlik
ler ise tekstü endüstrisinde, Sheffield bıçakçüan arasında,
madencüer arasında yayüdı; grevler üe kovuşturmalar sıra
sında bu meslek birliklerini desteklemek için güçlü federal
örgütlenmeler oluşturuldu.^
Demekler Yasası’nm 1825’te kaldmlması harekete yeni
bir ivme kazandırdı. Her meslek dahnda birlikler ve vdusal
federasyonlar kuruldu;^ ve Robert Owen, Grand National Consohdated Trades’ Union’ı (Büyük Ulusal Birleşik İşçi Sendi
kası) kurduğunda, birkaç ay içinde yanm milyon üye topladı.
Bu görece özgürlük döneminin uzun sürmediği doğrudur.
1830’lara doğru kovuşturmalar tekrar başladı ve bunu 18321844 arasındaki acımasız mahkûmiyetler izledi. Grand Nati-

3. Bkz. Sidney ve Beatrice Webb, History o f Trade-Unionism, Londra, 1894,
s. 21-38.
4. Sidney Webb’in eserinden, o dönemde mevcut olan birliklere bakınız. Lon
dralı zanaatkârlann, bir daha asla, 1810-1820 arasında olduğu kadar iyi
örgütlenemediği varsayılıyor.
5. Emeğin Korunması İçin Ulusal Birlik’e yüksek aidatlar ödeyen 150 ayn
birlik dahildi; üye sayısı ise yaklaşık 100 bindi. İnşaat İşçileri Birliği ve Ma
denciler Birliği de büyük birer örgüttü (Webb, age, s. 107).
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onal Union dağıtüdı ve tüm ülke çapında, hem patronlar hem
de devlet kendi atölyelerinde çahşan işçüeri birliklerle olan
tüm bağlanm koparmaya ve bu amaçla da “Belge”yi imzala
maya zorladı. Birlik üyeleri, “Efendüer ve Uşaklar Yasası” uyannca toptan yargılandüar -patronun hal ve gidişini şikâyet
ettiği işçüer, alelacele tutuklanıp c e z a l a n d m l ı y o r d u . 6 Grev
ler otokratik bir biçimde bastınhyordu ve sadece grev üân et
mek veya grevde temsüci olarak bulunmaktan ötürü çok şa
şırtıcı cezalar verihyordu -grevci isyanlannın asker tarafın
dan bastırümasmdan veya sık sık gündeme gelen şiddet ey
lemlerini takip eden ağır cezalardan bahsetmeye gerek yok.
Bu koşuUarda karşüiklı yardımlaşma kesinhkle kolay bir şey
değildi. Yine de bizim kuşağımızın pek az fikir sahibi olabüeceği tüm bu engeUere rağmen, 1841’de sendikalar tekrar can
lanmaya başladı ve işçilerin örgütlenmesi o günden bu yana
inatla devam etti. Yaklaşık yüz }oldan fazla süren uzun bir
mücadeleden sonra, toplanma hakkı elde edildi; günümüzde
düzenh istihdam edüen işçilerin yaklaşık dörtte biri, yani
yaklaşık 1.500.000 kişi sendikalara üyedir.'^
Diğer Avrupa devletlerine gehnce, çok yakın bir tarihe
dek her türden sendikamn birer fesat örgütü olarak görülüp
kovuşturmaya uğradığım; buna rağmen, sık sık gizh demek
biçiminde de olsa, her yerde varlıklarım sürdürdüklerini; öte

6. Burada, Bay Webb’in, beyanlanm doğrulayacak belgelerle dolu olan eseri
ne dayanarak konuşuyorum.
7. 1840’tan bu yana zengin sınıflann sendikalara yaklaşımında büyük de
ğişiklikler oldu. Ancak 1860’larda bile işverenler, genel lokavt ilan ederek
sendikaları ezme yolunda ortak ve sıkı bir çabaya girdiler. 1869’a dek grev
yapma ve duvar afişleriyle grevin duyurulması -toplantı ve gösteriden söz
etmeye bile gerek yok- bile, genelde gözdağı vermek olarak değerlendirilerek
cezalandırılıyordu. Ancak 1875’te “Efendiler ve Uşaklar Yasası” geri çekildi,
barışçıl toplantılara izin verildi ve grev sırasında “şiddet ve gözdağı verme”
kamu hukukunun alanına girdi. Yine de 1887’deki liman işçileri grevinde
bile, grev gözcülüğü hakkını mahkeme önünde savunmak için grevcilere ge
len yardım paralanndan harcama yapmak zorunda kalındı; öte yandan son
yıllardaki kovuşturmalar da kazanılmış hakları, bir kez daha geçersiz kıl
maktadır.
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yandan emek örgütlenmelerinin, özellikle de Emek Şövalyeleri’nin Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’daki yaygınlık
ve gücünün, 1890’lardan beri süren grevlerle yeterince gös
terildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak, şunu unutma
mak gerekir ki, bir sendikaya üye olma gerçeği bile tek başı
na para, zaman ve ücretsiz çalışma gibi önemli fedakârlıklar
anlamına gelmektedir ve sadece sendikah olmaktan ötürü
işini kaybetme riski sürekli vardır.® Üstelik, her sendikacı
sürekli olarak grevi düşünmek zorundadır; ve grevin acı ger
çeği de şudur ki, bir işçi ailesinin fmncı ve rehincideki sınır
lı kredisi çok kısa bir sürede biter, grev ücreti ise yalnızca
yiyecek için bile yeterince uzun süre dayanmaz ve kısa süre
sonra açhk çocuklann yüzlerinden okunur. İşçilerle yakın ihşki içinde yaşayan biri için, süresi uzatılmış bir grev en yü
rek paralayıcı görüntüdür; öte yandan, bir grevin İngiltere’de
kırk yıl önceki anlamı üe şu anda Avrupa kıtasının hemen
hemen tüm ülkelerinde, özelhkle en yoksul ülkelerde taşıdığı
anlam kolayca anlaşüabihr. Şimdi büe, grevler çoğunlukla
toptan bir çöküşle ve tüm nüfusun zorunlu göçüyle bitmekte
dir; öte yandan, en küçük bir provokasyonda, hatta provokas
yon bile olmadan,® işçilerin vurulması, Avrupa’da hâlâ âdet
tendir.
Yine de her yü Avrupa ve Amerika’da binlerce grev ve lo
kavt olmaktadır -bunlar arasında en şiddeth ve uzun süren
mücadeleler, kural olarak, lokavt edilen yoldaşları destekle
mek veya sendikalann haklarını savunmak amacıyla yapüan

8. 18 şilinlik bir ücretten haftalık 6 pence veya 25 şilinlik bir ücretten 1 şilin
katkı, 300 liralık bir gelirin 9 liradan fazlası anlamına gelmektedir: bu
genelde yiyecek için harcanır ve kardeş bir sendikada grev ilan edildiğinde
toplanan para iki katına çıkar. Sendika üyelerinin yaşamının, usta bir za
naatkar tarafından ortaya çıkarılan ve Bay ve Bayan Webb (s. 431 ve son
rası) tarafından yayımlanan grafik açıklaması, bir sendikacıdan beklenen iş
miktarı hakkında tam bir fikir vermektedir.
9. Bkz. örneğin, 10 Mayıs 1894’te Avusturya Reichstag’ında Palkenau grev
leri konusundaki tartışmalar; bu tartışmalar sırasında bu gerçek. Bakan ve
kömür ocağı sahibi tarafından tamamen kabul edilmiştir. Aynca dönemin
İngiliz basınına da bakınız.
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“destek grevleri” adı verilenlerdir. Basımn bir bölümü grev
leri “gözdağı verme amaçh” olarak açıklamaya meyilh olsa
da, grevcüer arasında yaşamış olanlar, sürekh uyguladiklan
karşıhkh destek ve yardımdan takdirle bahsederler. Londra
hman işçüerinin grevi sırasında yardım örgütlemek için gönüUü olarak muazzam işler yapan işçileri; kendüeri de haf
talardır işsizken, işe tekrar başladüdarmda grev fonuna haf
tada dört şüin para bağışlayan madencüeri; 1894 Yorkshire’
daki büyük grev sırasında, kocasının ömrü boj^nca biriktir
diği tüm parayı grev fonuna getiren madenci dulunu; herke
sin daima yanındakiyle paylaştığı son somun ekmeği; büyük
sebze bahçelerine sahip olma avantajını kullanan Radstock
madencüerinin dört yüz Bristol madencisini lahana ve pata
teslerden kendi paylanm alsınlar diye davet ettiğini... herkes
duymuştur. Yorkshire madencilerinin 1894’teki büyük grevi
sırasında tüm gazete muhabirleri bu türden yığınla gerçeği
büiyordu; ama hiçbiri bu tür “ügisiz” konulara kendi gaze
tesinde yer vermek istemiyordu, lo
Ancak, işçüerin karşılıkh yardımlaşma ihtiyacının ifade
sini bulduğu tek biçim sendikacüık değüdir. Pohtik birhkler
de vardır; pek çok işçi bunları, genel refahı sağlamakta, şu
ana kadar ancak sınırlı amaçlar taşımış olan meslek birhklerinden daha işe yarar kabul etmektedir. Elbette yalmzca
bir pohtik birhğe dahil olmak, karşüıkh yardımlaşma eğüiminin bir belirtisi olarak görülemez. Hepimiz bihyoruz ki, pohtika, toplumun tamamen bencil öğelerinin, özveri özlemle
riyle en karmaşık büeşimler oluşturduğu alandır. Ancak her
deneyimh politikacı, büyük pohtik hareketlerin büyük ve ge
nellikle de uzak hedefleri olduğunu; ve en güçlü politik hare
ketlerin en çıkarsız coşkuyu uyandıran hareket olduğunu
büir. Tüm büyük tarihsel hareketler bu özelhğe sahipti ve
bizim kuşağımız için de sosyalizm böyledir. Bu konuda hiçbir
şey bilmeyenler, “Paralı tahrikçüer” dejâp dururlar. Fakat
gerçek şudur, -yalnızca kişisel olarak büdüderimi söylüyo10. Böylesi pek çok gerçek Ekim-Kasım 1894’ün Daily Chronicle ve kısmen
de Daily News gazetelerinde bulunabilir.
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rum- eğer şu son yirmi dört yılda günlük tutarak sosyalist
harekette karşılaştığım tüm o adanmışhğı ve kişisel fedakâr
lığı yazmış olsaydım, bu günlüğün okuyucusu, “kahraman
lık!” kelimesini dilinden düşürmeyecekti. Ancak benim bah
sedeceğim kişüer birer kahraman değildi; onlar, büjrük bir fi
kirden ilham almış sıradan insanlardı. Her sosyalist gazete
nin -sadece Avrupa’da bunlardan yüzlercesi var- tarihi, yıl
larca hiçbir karşüık beklemeden, hatta çoğu zaman da kişisel
hırstan yoksun olarak özveri göstermenin tarihidir. Yarın ne
yiyeceklerini bilmeden yaşayan aileler gördüm; koca, gaze
tedeki faaliyetinden ötürü tüm kasabada tecrit edilmişti; eşi,
dikişle aileyi geçindiriyordu ve bu durum yıUarca sürüyordu,
en sonunda aüe, tek bir serzenişte bulunmadan bir köşeye
çekiliyor ve sadece “Siz devam edin; biz artık devam edemi
yoruz!” diyordu. Veremden ölmekte olacağım büen, buna rağ
men kar ve sis içinde mitingler hazırlamak için koşuşturan,
ölümüne birkaç hafta kala mitinglerde konuşan ve ancak on
dan sonra “Evet, arkadaşlar, işim bitti; doktorlar ancak bir
kaç hafta yaşayabüeceğimi söylüyor. Yoldaşlara, beni görme
ye gelirlerse mutlu olacağımı söyleyin” diyerek hastaneye öl
meye giden insanlar gördüm. Burada anlatırsam “idealleştir
me” olarak tanımlanacak gerçekler gördüm; ve bu insanla
nn, kendi dar arkadaş çevreleri dışında pek az bilinen isim
leri, arkadaşlan da ölünce unutulacak. Ashnda en fazla han
gisini takdir edeceğimi ben de bilmiyorum; az sayıdaki kişi
nin bu sınırsız adanmışhğım mı yoksa kalabalıkların küçük
eylemlerinin toplamını mı... Bir meteliğe satüan her gazete
toman, her miting, seçimde sosyalistlere kazanüan her yüz
oy; tüm bunlar hareket dışında olan birinin aklının alamaya
cağı kadar eneıji ve özveriyi temsil eder. Ve şimdi sosyalist
lerin yaptığı bu şeyler, geçmişte, siyasi veya dini her popüler
ve ilerici tarafın yaptığı şeydir. Geçmişteki tüm üerlemeler
bu tür insanların işidir ve benzer bir adanmışhkla gerçek
leşmiştir.
Özelükle Britanya’da kooperatif örgütleri çoğu zaman “bi
reyci hissedarlann birlikleri” olarak tanımlanmaktadır; mev
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cut durumda, kooperasyon yalnızca topluluk içinde değil, ko
operatifi oluşturanlar arasında da bir kooperatif egoizmi bes
leme eğüimindedir. Yine de, hareketin kökeninin karşılıkh
yardımlaşma olduğu da kesindir. Şimdi büe, kooperasyonun
en ateşli destekçileri, onun insanlığı ekonomik ilişküerde ek
siksiz bir ujmma taşıyacağına ikna olmuşlardır ve İngiltere’
nin kuzejdnde kooperatiflerin güçlü olduğu yerlerden birine
uğrayan biri, büyük çoğunluğun, kooperatifçüer kitlesinin de
bu fikirde olduğunu hemen anlar. Bu inanç olmasaydı onlar
dan pek çoğu harekete olan ügüerini kaybederlerdi; ve son
birkaç jalda genel refah ve üreticiler arasında dayanışma yo
lunda daha büyük ideallerin kooperatifçüer arasında geçerli
olmaya başladığım da kabul etmek gerekir. Günümüzde, ko
operatif atölyelerin sahipleri üe işçüer arasında daha iyi iliş
kiler kurma yolunda bir eğüim olduğuna kuşku yoktur.
İngütere, HoUanda ve Danimarka’da işbirliğinin önemi
gayet iyi bilinmektedir; öte yandan, Almanya’da, özellikle de
Ren kıyısında kooperatif topluluklar çoktan endüstri yaşamı
nın önemü bir faktörü haline gelmiş durumdadır, n Ancak,
sonsuz bir çeşitlüikteki kooperasyonlann araştırüması için
belki de en iyi alan Rusya’dır. Rusya’da bu doğal bir gelişim
dir, ortaçağdan devrahnan bir mirastır; ve resmi olarak ku
rulmuş bir kooperatif dernek birçok yasal zorluk ve bürokra
tik şüpheyle uğraşmak zorunda kahrken, kendiliğinden iş
birlikleri -artel- Rus köylü yaşamımn özünü oluşturur. Rus
ya’nın kuruluşunun ve Sibirya’mn tanma açümasımn tarihi,
köy komünlerinin sürdürdüğü av ve ticaret artel’lerim-n. veya
loncalannın tarihidir; gönümüzde ise arteVi her yerde görü
yoruz: aynı köyden fabrikaya çahşmaya gelen on üâ elli köy
lünün oluşturduğu her bir grupta; her tür inşaat işinde; bahkçüar ve avcüar arasında; Sibirya’ya nakledüen ve orada
küreğe mahkûm edilen sürgünler arasında; demiryolu taşı
macıları arasında; borsada ve gümrüklerde; nihayet, yedi

11. Orta Ren’deki 31.473 üretici ve tüketici birliği 1890’da yıllık yaklaşık
18.437.500 liralık iş yapıyordu; yıl boyunca 3.675.000 lira da boç vermiştir.
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milyon kişiye iş veren köy endüstrilerinde. Kısacası, çalışma
dünyasının her yerinde, geçici veya kahcı olarak, üretim ya
da tüketim için, mümkün olan her biçimde mevcuttur. Günü
müze dek, Hazar Denizine dökülen akarsuİEirda yapüan bahkçüık büyük arteVlerin ehndeydi; Ural nehri de, belki de
dünyanın en zengin bahkçüık alanlarım, otoritelerin hiçbir
müdahalesi olmaksızın köyleri arasında dönüşümlü olarak
yeniden payişiştıran Ural Kazaklarının tümüne aitti. Bahkçıhk, Ural’da, Volga’da ve Kuzey Rusya’daki tüm göllerde dai
ma arteVler tarafından yapılır. Bu kahcı örgütlenmelerin ya
mnda, her tür amaçla kurulan sayısız geçici aHel de vardır.
On veya y irm i köylü, dokumacı, marangoz, duvarcı, gemi ya
pımcısı vb. olarak çahşmak üzere bulundukları yerden büyük
bir kente geldüderinde, daima bir artel kurarlar. Odalar ki
ralarlar, bir aşçı tutarlar (çok sık olarak içlerinden birinin eşi
bu rolü üstlenir), içlerinden bir “kıdemli” seçerler, yemekleri
ni ortak yerler ve her biri kendi yemek ve ikâmet masrafla
rını arieZ’e öder. Sibirya’ya gitmekte olan bir mahkûm grubu
da daima aym şeyi yapar; aralarından seçtikleri kıdemli ise,
mahkûmlarla grubun askeri şefi arasında resmi olarak tamnmış bir aracıdır. Zorunlu çahşma hapishanelerinde de hep
aynı örgütlenme vardır. Demiryolu taşımacıları, borsa sim
sarları ve gümrük çalışanları, başkentlerdeki komisyoncular,
hepsi güçlü arteVler hahnde örgütlenmiştir ve her bir üyeden
ortak olarak sorumludurlar; bunlar öyle ünlüdür ki, çok bü
yük miktarda paralar tüccarlar tarafından elden ele, bu artel
üyelerine emanet edilir. İnşaat işlerinde 10 üâ 200 üyeli artel’ler kurulur; ciddi inşaat ve demiryolu müteşebbisleri tek
tek işçi kiralamak yerine artel üe anlaşmayı daima tercih ederler. Savaş Bakanhğı’nın, yerel işlerde belirli bir amaçla
kurulan üretici arteZ’lerle doğrudan anlaşarak onlara postal
ve her çeşit demir ve bakır eşya siparişi verme yolundaki son
çabalan son derece tatmin edici olarak tanımlanmaktadır;
yedi veya sekiz yü önce bir işçi arteVine verilen Kraliyet de
mir işi (Votkinsk) ise tam bir başanyla sonuçlanmıştır.
Böylece Rusya’da, (gayriresmi özelliklerinde) devlet mü
dahalesine maruz kalmamış eski bir ortaçağ kurumunun bu
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güne kadar nasü tümüyle ayakta kaldığını ve çağdaş endüs
tri ve ticaretin gereklerine uygun olarak nasü çok çeşith bi
çimler alabüdiğini görebihyoruz. Balkan Yanmadası’nda ise,
Türk İmparatorluğu ve Kaflcasya’da, eski loncalar yaşamla
rını tamamıyla sürdürmektedir. Sırbistan’daki esnaflar orta
çağ özeUiklerini tam olarak korumuşlardır; hem ustalar hem
de kalfalar bu esnaf örgütlerinde yer ahr, işleri düzenlerler,
bunlar çahşmayla ügih olarak ve hastalık durumunda birer
karşıhkh yardımlaşma kurumudur;i2 öte yandan, Kaflcasya’
daki ve özelhkle de Tiflis’teki amkari bu işlevlerin yanı sıra
kent yaşamında da önemh bir etki taşımaktadır.
Kooperasyon birliklerinin yanı sıra, İngihz dostluk der
neklerini, arkadaşhk kulüplerini, köylerde ve şehirlerde dok
tor faturalannı ödemek için örgütlenen kulüpleri, elbise sa
tın alma ya da cenaze töreni kulüplerini, fabrikada çahşan
kızlar arasında çok yaygın olan ve haftahklanndan birkaç
kuruş katkıda bulunarak, daha sonra kurayla büyük miktar
da para kazandıklan ve bunu da önemli bir ahşverişte kul
landıkları küçük kulüpleri ve pek çok diğer kulübü de belki
behrtmek gerek. Tüm bu demek ve kulüplerde, her ne kadar
her üyenin “kredisi ve borcu” yakından takip edilse de, hiç azımsanmayacak ölçüde sosyal ve arkadaş canlısı bir ruh var
dır. Ancak ortak bir çıkar için, zamandan, sağhktan ve gere
kirse yaşamdan fedakârlıkta bulunmayı üyelerinden talep eden o kadar çok birlik vardır ki, karşıhkh yardımlaşmanın en
iyi örnekleri fazlasıyla çoğaltabiliriz.
İngiltere’deki Cankurtaran Gemileri Birhği’nden ve Avru
pa’nın diğer ülkelerindeki benzer kurumlardan öncelikle bah
setmek gerek. İngiltere’deki birliğin bu adalann kıyılannda
üç yüzden fazla teknesi var, cankurtaran teknesi almaya pa
raları her zaman yetmeyen balıkçılar bu kadar fakir olma
saydı, bu rakam en az iki katı olurdu. Mürettebat ise, yaban12. British Consular Report, Nisan 1889.
13. Bu konuda önemli bir inceleme, Rusça olarak Kaikasya Coğrafya Toplu
luğu Zapiski’lerinde yayımlanmıştır; c. VI, 2, Tiflis, 1891, yazan C.
Egyazarov.
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cı kişileri kurtarmak için kendi yaşamlarını feda etmeye ha
zır olup olmadıkları konusunda her yü zor bir sınavdan geçen
gönüUülerden oluşmaktadır; her kış aralarında en cesur bir
kaçının yaşamını yitirdiği kayıtlarla sabittir. Bu insanlara,
muhtemel bir başan şansı yokken büe yaşamlarını riske at
maya onlan iten şeyin ne olduğu sorulacak olursa, cevaplan
aşağı jrukan, benim aldığım cevaba benzer olur: Manş üze
rinde esen korkunç bir kar firtınası, Kent’teki küçük bh- kö
yün düz kumsahnda öfkeyle pathyordu ve portakal yüklü kü
çük bir balıkçı teknesi de hemen yakında kuma saplanmıştı.
Bu sığ sularda ancak altı düz, basit bir cankurtaran teknesi
yüzdürülebüirdi ve onu böyle bir fırtınada kuUanmak da ne
redeyse kesin bir felaketle karşı karşıya kalmak demekti. Yi
ne de adamlar denize açümış, saatlerce rüzgâra karşı savaş
mış ve sandal üd kere alabora olmuştu. Biri boğulmuş, diğer
leri sahüe vurmuştu. Kurtıüanlardan bhi, bh- sahü güvenlikçi, ertesi sabah fena yaralanmış ve yan donmuş bir halde bu
lunmuştu. Ona niçin böyle umutsuz bir çabaya giriştiklerini
sordum. Cevabı, “Ben de bümiyorum,” olmuştu. “Karaya otur
muş gemi oradaydı', köydeki herkes kumsalda duruyor ve git
menin aptalhk olacağını, denize asla açümamamız gerektiği
ni söylüyordu. Gemi direğine tutunan ve umutsuz işaretler
yapan beş ya da altı kişi gördük. Hepimiz bir şeyler yapüması gerektiğini düşünüyorduk ancak ne yapabüirdik? Bir saat
geçti, üd saat geçti, hepimiz orada duruyorduk. Hepimiz çok
rahatsızdık. Derken, birdenbire, firtınamn sesleri arasında
çığhklannı duyar gibi olduk -aralarında bir miço vardı. Daha
fazla dayanamadık, hep birlikte “Gitmehyiz!” dedik. Kadın
lar da öyle dedüer; gitmeseydik bize korkak muamelesi yapa
caklardı; ertesi gün gittiğimiz için aptal olduğumuzu söyleye
cek olsalar da durum buydu. Hepimiz yekvücut sandala koş
tuk ve gittik. Sandal alabora oldu, tutunduk. En kötüsü, zav a ü ı.... ’yi sandahn yamnda boğulurken görmekti, onu kur
tarmak için hiçbir şey yapamadık. Sonra korkunç bir dalga
daha geldi, sandal bir daha alabora oldu ve sahüe vurduk. D.
sandEih adamları kurtardı, bizimki millerce ötede bulundu.
Ben ertesi sabah karlann üzerinde bıüundum.”
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Bir maden göçüğünden yoldaşlarım kurtarmak için çaba
layan Rhonda Vadisi madencüerini de aynı duygu harekete
geçirmişti. Göçük altında kalmış yoldaşlanna ulaşmak için otuz iki metre kömürü delmişlerdi, ancak dehnecek sadece üç
metre kalmıştı ki, grizu her yanı sardı. Lambalar söndü ve
kurtarıcüar geri çekümek zorunda kaldüar. Bu koşuUarda
çahşmak her an havaya uçma riski demekti. Ancak göçük al
tındaki madencüerin duvarları yumruklaması hâlâ duyulu
yordu, hâlâ yaşıyorlardı ve yardım istiyorlardı ve birkaç ma
denci her tür riske rağmen çahşmak için gönüllü oldu; onlar
madene girerken, kanları onları yalmzca sessiz gözyaşlanyla izhyordu -onlan durduracak tek bir söz etmedüer.
insan psikolojisinin özü burada. İnsanlar savaş alamnda
çılgına dönmedikleri sürece, yardım isteklerini duymaya ve
yamtsız bırakmaya “dayanamazlar”. Kahraman yardıma gi
der ve herkes kahramamn yaptığını kendisinin de yapmış ol
ması gerektiğini düşünür. Beynin safsataları karşılıkh yar
dımlaşma hissine karşı koyamaz, çünkü bu duyguyu besle
yen şey, binlerce yühk insani toplumsal yaşam ve yüzbinlerce yıUık da topluluk halindeki insan-öncesi yaşamdır.
“Ancak, kimsenin yardım için kıpırdamadığı bir kalabahğın gözleri önünde, Hyde-Park’taki Serpentine’de buz pateni
yaparken boğulan şu insanlara ne demeli?” diye sorulabüir.
“Yine bir pazar günü kalabahğımn gözleri önünde Regent’s
Park kanalına düşen ve Newfoundland cinsi köpeğini gön
dermeyi akıl eden bir hizmetçi sayesinde kurtulan çocuğa ne
demeh?” Cevap yeterince açıktır: İnsan hem miras aldığı gü
dülerin hem de aldığı eğitimin sonucudur. Madencüer ve denizcüer arasında, ortak yaptüdan işler ve birbirleriyle kur
dukları günlük temas bir dayamşma yaratır; çevrelerindeki
tehhkeler ise cesaret ve yiğitliklerini ayakta tutar. Şehirler
de ise tam aksine, ortak çıkar yokluğu ügisizhği beslerken,
pek az uygulanma fırsatı bulunan cesaret ve yiğithk ise kay
bolur ya da başka bir yön alır. Dahası, madencüer üe denizcüerin kahramanlık geleneği, köylerdeki madencüer ve bahkçüar arasında canhdır, şiirsel bir hale üe süslüdür. Ancak
kozmopoht bir Londra kalabalığının ne geleneği olabilir? Or
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tak olarak sahip olabilecekleri tek gelenek, edebiyatla yaratı
labilir; ancak köy epiklerine denk gelebilecek bir edebiyat
pek yoktur. Ruhban sınıfı insan doğasından kaynaklanan
her şeyin günah olduğunu ve insanda iyi olan her şejdn doğa
üstü bir kaynağı olduğunu ispatlamaya o kadar merakhdır
ki, çoğunlukla yukarıdan gelen tanrısal bir esin veya lütuf
örneği olarak görülemeyecek şeyleri göz ardı eder. Laik ya
zarlara gelince, onların dikkati temelde bir tip kahramanhğa, devlet fikrini j^celten kahramanhğa çevrilmiştir. Bu ne
denle Romalı kahramanı veya savaş alanındaki kahramam
takdir ederlerken, b a lık çının kahramanlığını, onu neredeyse
hiç dikkate almayarak es geçerler. Elbette şair ve ressam, in
san yüreğinin güzelliği karşısında heyecan duymuştur; an
cak her ikisi de yoksul sınıfların yaşamım pek ender olarak
bilir ve Romalı kahramanı veya kahraman askeri klasik bir
dekor içerisinde anlatabilir ya da resmini yapabilirken, bil
mezden geldikleri o mütevazı çevrelerde harekete geçen kah
ramam etkileyici bir biçimde ne anlatabilir ne de resmini ya
pabilirler. Bunu yapmaya kalktıklarında da, yalmzca bir ge
vezelik çıkar o r t a y a .
14. Bir Fransız hapishanesinden kaçmak çok zordur; ama yine de bir mah
kûm 1884 veya 1885’te buradan kaçmıştır. Hatta, alarm verilmiş olmasına
ve çevredeki köylüler kendisini aramaya çıkmış olmasına rağmen, bir gün
boyunca gizlenmeyi de başarmıştır. Ertesi sabah, küçük bir köyün yakın
larında bir hendekte saklanmaktadır. Belki bir miktar yiyecek ya da hapis
hane giysisinden kurtulmak için giysi çalma niyetindedir. O hendekte yatar
ken, köyde bir yangın çıkar. Bir kadının yanmakta olan evlerden birinden
koşarak çıktığını ve yanan evin üst katındaki bir çocuğun kurtarılması için
umutsuzca yardım istediğini görür. Hiç kimse yerinden kımıldamaz. Bunun
üzerine kaçak mahkûm saklandığı yerden fırlayıp yangına dalar ve yüzü gö
zü yanmış, giysileri alevler içinde, çocuğu sağ salim kurtararak annesine
uzatır. Elbette, o anda ortaya çıkan köy jandarması tarafından olay yerinde
tutuklanır. Hapishaneye geri götürülür. Bu gerçeği tüm Fransız gazeteleri
yazmıştır, ancak gazetelerden hiçbiri onun serbest bırakılması için harekete
geçmemiştir. Eğer bir bekçiyi bir yoldaşın yumruğundan korumuş olsaydı,
kahraman yapılırdı. Ama onun davranışı sadece insaniydi; devlet idealini
teşvik etmiyordu; kendisi bu hareketini ilahi lütfün ani bir esini olarak gör
müyordu; bu da onun unutulması için yeterliydi. Belki de, “devlet malını”
-hapishane elbisesini- çalmaktan cezasına altı veya on iki ay eklenmiştir.
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Yaşam zevkleri için, araştırma ve inceleme için, eğitim vb.
için son yıllarda öyle çok dernek, kulüp ve birlik kuruldu ki,
bunlan sadece sınıflandırmak bile yıllan alır. Tüm bunlar,
işbirliği ve karşılıklı destek yolunda sürekli işleyen aynı eği
limin diğer bir tezahürüdür. Bunlardan bazüan, baharda bir
araya gelen farklı türden genç kuşlarda olduğu gibi, yalnızca
yaşamın ortak zevklerini paylaşmaya yöneliktir. İngiltere’de
ki, İsviçre’deki, Almanya’daki vb. her köyün kriket, futbol,
tenis, bilye oynamak, müzik veya şarkı söylemek için kendi
kulübü vardır. Çok daha çeşitli topluluklar vardır ve arala
rından bazıları, Fransa’daki Bisikletçiler Birliği gibi, çok
yaygınlaşmıştır. Bu birliğin üyelerinin bisiklete binmekten
başka hiçbir ortak noktalan olmadığı halde, özellikle bisik
letçilerin olmadığı uzak yerlerde, kendi aralannda bir çeşit
masonumsu karşılıklı yardımlaşma vardır; köylerde Bisiklet
çiler Birliği Kulübü’ne “ev” gözüyle bakılmaktadır; bisikletçi
lerin yıllık kampında pek çok kalıcı dostluk kurulmaktadır.
Almanya’daki Kegelbrüder, Bilye Oyunu Kardeşleri de ben
zer bir birlik kurmuşlardır; Jimnastikçi Dernekleri (Alman
ya’da 300.000 üyeli), Fransa’daki kürekçi cemiyetleri, yat ku
lüpleri vs. de bu türdendir. Bu birlikler elbette toplumun eko
nomik katmanlaşmasım değiştirmiyor, ancak özellikle küçük
kentlerde, toplumsal farklılaşmalann dengelenmesine katkı
da bulunuyor ve hepsi de ulusal veya uluslararası federas
yonlara katılmaya meyilli olduğundan, yerkürenin farkh bö
lümlerine dağılmış olan her türden insan arasında kişisel
dostluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı oluyor.
Dağcıhk kulüpleri, 100.000’den fazla üyeye -avcılar, pro
fesyonel orman bekçileri, zoologlar ya da yalnızca doğa sever1er- sahip olan Almanya’daki Jagdschutzverein ile Almanya’
da zoologları, kuş yetiştiricilerini ve sıradan köylüleri bir çatı
altında toplayan Uluslararası Kuşbilim Derneği de aynı özel
liğe sahiptir. Bunlar birkaç yılda, sadece büyük birliklerin
yapabileceği kadar çok miktarda yararh iş (haritalar, sığın
ma kulübesi, dağ yollan; hayvan yaşamının, zararh böcekle
rin, kuş göçlerinin vs. incelenmesi) yapmakla kalmıyor, aynı
zamanda insanlar arasında yeni bağlar da kuruyorlar. Kaf
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kasya’daki bir sığınma kulübesinde toplanan farklı milletler
den dağcılar veya aynı evde kalan profesör üe kuşbüimci köy
lü, artık birbirine yabancı değüdir; öte yandan, bugüne kadar
260 binden fazla kız ve erkek çocuğu asla kuşların yuvaları
na zarar vennemeye ve tüm hayvanlara karşı sevecen dav
ranmaya ikna etmiş olan Newcastle’daki Toby’s Society, in
sani duyguların ve doğa bihmlerinden ahnan zevkin gehşmesinde şüphesiz birçok ahlâkçıdan ve okuUanmızın çoğundan
fazlasını yapmıştır.
Bu hızh gözden geçirmede büe, büimsel, edebi, sanatsal
veya eğitici binlerce derneği göz ardı edemeyiz. Devletin sıkı
kontrolü altındaki ve geneUikle de devletin finanse ettiği bihm kurumlan şu ana dek genelde çok dar bir çerçevede hare
ket etmişlerdir; ve çoğu zaman da devletten maaş alan basit
organlar olarak gönilmüşlerdir; öte yandan, kendi çerçevele
rinin darhğı da şüphesiz küçük kıskançlıkları beslemiştir.
Ancak köken, politik parti ve inanç farklıhklanmn bu tür
birhkler tarafından bir dereceye kadar yumuşatüdığı da bir
gerçektir; daha küçük ve uzak kentlerde de büim, coğrafya
veya müzik topluluklan, özellikle de daha geniş bir amatör
çevreye çekici gelen topluluklar, entelektüel yaşamın küçük
merkezleri olmuştur; küçük şehir üe koca dünya arasında bir
bağ, çok farklı koşuüardan gelen insanlann eşitlik temehnde
bıüuştuğu bir yer hahne gelmiştir. Bu tür merkezlerin değe
rini tam olarak takdir edebümek için, kişinin onlan, örneğin
Sibirya’da görmüş olması gerekir. Devletin ve kilisenin eği
timdeki tekehni henüz yavaş yavaş kırmaya başlayan sayısız
eğitim derneğine gehnce, bunlann yakında bu dalda önde ge
len güç haline gelecekleri kesindir. Çocuk bahçesi sistemini
“Froebel Unions”a borçluyuz; Rusya’daki kadınlann yüksek
eğitim düzeyini resmi ve gayri resmi birkaç pedagoji birliğine
borçluyuz; hem de bu toplıüuk ve gruplar, güçlü bir hüküme
tin güçlü muhalefetine her zaman karşı koymak zorunda kal
mıştır. ıs Almanya’daki çeşith pedagojik topluluklara gehnce,

15. Kadınlara Mahsus Tıp Akademisi (ki Rusya’nın sahip olduğu 700 kadın
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bunlann halk okuüannda çağdaş öğretim yöntemlerini oluş
turmakta çok önemh rol oynadığı büiniyor. Bu tür birhklerde
aynı zamanda öğretmen de en iyi desteği bulur. Aşın çahşan
ve az ücret alan köy öğretmeni onlann yardımı olmasa ne se
fil bir halde olurdu!i6
Yalmzca Avrupa’da sa3rüarı şu anda on bine lüaşmış ol
ması gereken ve her biri büyük bir oranda gönüllü, hırstan
uzak ve karşüığında para ahnmayan veya az para ahnan,
devasa bir çahşmayı temsü eden tüm bu birhkler, demekler,
cemiyetler, ittifaklar, enstitüler vs. -bunlar insanın karşılık
lı yardımlaşma ve desteğe olan kalıcı eğüiminin sınırsız çe
şitlilikteki ifadesi değildir de nedir? Yaklaşık üç yüz yıl bojrunca insanların edebi, sanatsal ve eğitim amaçh ortak çaba
lan engeüendi. Demekler ancak devletin veya küisenin ko
ruması altında ya da masonlukta olduğu gibi, gizh cemiyetler
olarak kurulabihyordu. Ancak şimdi direniş kınidığına göre,
bunlar her yönde kümeleniyor, insan etkinhğinin çeşit çeşit
dallanna yayüıyor, uluslararası hale gehyorlar; ve farklı mühyetler arasına devletlerin diktiği engeUerin yıkümasına he
nüz tam olarak değerinin farkına varamadığımız, tartışma
sız bir katkıda bulunuyorlar. Ticari rekabetin yarattığı kıs
kançlıklara ve yok olmakta olan bir geçmiş hayaletinin hâlâ
sesini duyurduğu nefret provokasyonlanna rağmen, hem dünyamn en iyi zekâlan arasında, hem de uluslararası ihşki
hakkım elde etmelerinden bu yana işçi kitleleri arasında ge
lişmekte olan enternasyonal bir dayanışma ruhu var; ve bu
enternasyonal dayanışma ruhu, yüzyüın son çeyreğinde bir
doktorun büyük bir bölümü burada yetişmiştir), dört Kadın Üniversitesi
(1887’de yaklaşık 1.000 öğrenciye sahipken; aynı yıl kapanmış ve 1895’te
tekrar açılmışlardır) ve Kadınlara Mahsus Ticaret Yüksek Okulu tamamıy
la bu özel derneklerin işidir. 1860’larda açıldıklarından bu yana kız lisele
rinin eriştikleri yüksek düzeyi de bu demeklere borçluyuz. Tüm Rus İmparatorluğu’na yayılmış olan -70 binden fazla öğrencili- bu 100 lise İngiltere’
deki High School’a denktir; ancak tüm öğretmenler üniversite mezunudur.
16. Sadece 5.500 üyesi olmasına rağmen, Verein fur Verbreitunggemeinnützlicher Kenntnisse binden fazla kütüphane ve halk okulu açmış, binlerce kon
ferans düzenlemiş ve çok değerli eserler yayımlamıştır.
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Avrupa savaşını önlemeye katkıda bulundu.
Tüm bir dünyayı temsil eden dini yardım kurumlannı da
burada kesinlikle anmalıyız. Bunların üyelerinin büyük bir
çoğunluğunun, tüm insanoğlunda ortak olan bu karşüıklı
yardımlaşma duygusuyla harekete geçtiğinden şüphe duyamayız. Ne yazık ki, insanlığın dini çobanları bu tür duygulan
doğaüstü bir kökene atfetmejd tercih ediyorlar. İçlerinden ço
ğu, kendüerinin temsil ettiği özel dinin öğretüeriyle aydın
lanmadığı sürece, insanın, karşüıkh yardımlaşma vahyine
büinçh olarak uyamayacağım iddia ediyor ve St. Augustin de
dahil olmak üzere, çoğu, “pagan vahşüer”de bu tür duygula
nn olmadığını düşünüyor. Üstelik, tüm diğer dinler gibi, ilk
Hıristiyanlık da insani karşıhkh yardımlaşma ve duygudaş
lık hislerine bir çağnyken, Hıristiyan Küisesi devletin, ken
disinden önceki veya kendisinin dışındaki karşüıkh yardım
laşma ve destek kurumlanndan ayakta kalanlan çökertme
sinde yardımcı olagelmiştir; ve her vahşinin kendi hışmına
karşı görev kabıü ettiği karşılıklı yardımlaşma yerine, tannsal bir vahiy özelhği taşıyan ve buna uygun olarak da vere
nin alan üzerinde behrli bir üstünlük sahibi olması anlamı
na gelen hayırseverliği vaaz etmiştir. Bu çekinceyle birhkte;
ve yalnızca insani edimlerde bulunmalarına rağmen kendi
lerini seçilmiş olarak görenleri incitme niyeti taşımaksızın;
çok sayıdaki dini hayır kurumlannı da aym karşılıklı yar
dımlaşma eğiliminin bir sonucu olarak görebihriz.
Tüm bu gerçekler, diğer insanların ihtiyaçlarına kulak as
madan, pervasızca kişisel çıkar peşinde koşmanın, modem
yaşamın tek özelliği olmadığını ortaya koyuyor. İnsani işle
rin idaresini kibirli bir şekilde talep eden bu akımın yanında,
hem kırsal hem de endüstriyel nüfuslann, karşılıklı yardım
ve desteğin kalıcı kurumlannı yeniden oluşturmak için sür
dürdükleri inatçı mücadeleyi de görüyoruz; ve aynı amaca
yönehk sınırsız çeşitlüikte, az veya çok kalıcı kurumun oluş
turulması için yaygın Mr hareketi toplumun tüm sınıflan
arasında fark ediyoruz. Ancak modern bireyin toplumsal ya
şamından özel yaşamına geçtiğimizde, karşılıklı yardım ve
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desteğin çok başka bir dünyasını keşfediyoruz; birçok sosyo
log bunun farkında değüdir, çünkü sadece aüe çevresiyle ve
kişisel dostlukla sınırhdır.i''
Mevcut toplumsal sistemde, aynı sokağın veya mahaüenin sakinleri arasındaki tüm kalıcı birhk bağları çözülmüş
tür. Daha büyük kentlerin zengin mahaüelerinde, insanlar
yan komşulannın kim olduğunu bümeden yaşarlar. Ancak
küçük ara sokaklarda insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar ve
sürekh olarak birbirleriyle temas hahndedirler. Elbette, her
yerde olduğu gibi, ara sokaklarda da küçük kavgalar cereyan
eder; ancak kişisel yakınlığa bağh gruplaşmalar gehşir ve bu
gruplarda karşıhkh yardımlaşma, zengin sımfların aklının alamayacağı ölçülerde uygulamr. Örneğin, bir sokakta veya
mezarlıkta ya da çayırlarda oynayan fakir bir mahallenin ço
cuklarını ele ahrsak geçici kavgalara rağmen onlann arasın
da yakın bir birhk olduğunu ve bu birhğin onları her tür
olumsuzluktan koruduğunu hemen fark ederiz. Bu küçükler
den biri kanahzasyonun ağzında durduğunda, “Orada dur
ma,” diye bağmr diğer bir yavrucak, “delikte hastalık var!”.
“O duvara tırmanma, öte tarafa düşersen tren seni çiğner!
Hendeğin yanına gelme! O meyveden yeme! Zehirh! Ölür-

17. Sosyoloji ile ilgili pek az yazar buna dikkat etmiştir. Bunlardan biri de
Dr. Ihering’dir ve karşı karşıya kaldığı durum ise son derece öğreticidir. Bu
büyük Alman hukukçu, felsefi eseri olan Der Zweck im. Rechte’ye (“Hukukun
Amacı”) başladığında, “toplumun ilerlemesini gerçekleştiren ve bunun de
vamını sağlayan etkin güçleri” analiz etmek ve böylece de bir “toplumsal in
san teorisi” vermek niyetindeydi. Önce, mevcut ücret sistemi ile politik ve
sosyal yasalardaki çeşitli baskıları da içeren, bencil güçleri analiz etti; ve
eserinin titizlikle hazırlanmış planına uygun olarak, eserinin son para
grafını, aynı amaca katkıda bulunan ahlâki güçlere -görev duygusu ve kar
şılıklı sevgi- ayırmak niyetindeydi. Ancak sıra, bu iki faktörün toplumsal
işlevlerini tartışmaya geldiğinde, birincisinden iki misli geniş bir cilt yaz
mak zorunda kaldı; ancak, ileriki sayfalarda yalnızca birkaç satırlık alıntı
yapılan, kişisel faktörleri ele aldı sadece. L. Dargun da Egoismus und Al
truismus in der Nationalökonomie adli eserinde aynı fikri ele alarak bazı
yeni gerçekler ekledi (Leipzig, 1885). Büchner’in Love adlı eseri ve İngilte
re’de ve Almanya’da yayımlanan bu eserin birçok paragrafı da aynı konuyu
ele almaktadır.
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sün!” Sokaktaki arkadaşlarına katılan yeni yumurcağa veri
len iUc öğretiler bunlardır. “Örnek işçi konutlarımn” çevresin
deki kaldırımlarda, rıhtımlarda veya kanal köprülerinde oy
nayan kaç çocuk, bu tür bir karşüıklı destek olmasaydı, ara
baların altında kahr ya da çamurlu sularda boğulurdu! Ve le
piska saçh bir Jack, sütçünün bahçesinin arkasındaki açık
hendeğe düştüğünde ya da kiraz yanakh bir Lizzie, korun
masına rağmen kanala düştüğünde, ufaklıklar öyle çığlıklar
atar ki tüm mahaUe alarma geçer ve kurtarmaya gelir.
Sonra, annelerin kendi aralarındaki ittifakı gehr. “Birbir
lerine ne kadar yardım ettiklerini” (diye fakir bir mahaUede
yaşayan bir bayan doktor bana yakın zamanda anlattı) “tah
min edemezsiniz. Bir kadın beklediği bebek için hiçbir şey
hazırlamamışsa ya da hazırlayamamışsa -ki bu sık sik olu
yor! - tüm komşular yeni gelen bebek için bir şeyler getirir.
Anne yatakta olduğu sürece daima komşulardan biri çocuk
lara bakar ve bir diğeri de ev işleriyle ilgüenmek için gelip
gider”. Bu genel bir ahşkanlıktır. Fakirler arasında yaşayan
herkes bundan bahsetmiştir. Anneler sayısız biçimlerde bir
birlerini destekler ve kendilerinin olmayan çocuklara bakar
lar. Zengin sınıflardan bir bayamn, sokaktaki aç ve soğuktan
titreyen çocuğu fark etmeden geçmesi için biraz eğitim -iyi
yada kötü; bırakalım buna kendileri karar versin!- alması ge
rekir. Ancak fakir sınıflardan annelerde bu eğitim yoktur.
Onlar aç bir çocuk görmeye dayanamazlar; onu beslemek zo
rundadırlar, öyle de yaparlar. “Okul çocukları ekmek düendiklerinde, pek nadiren reddediHrIer, hatta asla reddedilmez
ler”, diye yazıyor, bir işçi kulübüyle bağlantüı olarak Whitechapel’da birkaç yıl çahşan bir bayan arkadaşım. BeUci de
onun mektubundan birkaç pasaj aktarmam daha iyi olur:
“Hastalık durum unda, hiçbir karşılık beklem eksizin kom şu
lan n bakım a gelmesi işçiler arasında oldukça yaygındır. A ynca,
bir kadının küçük çocukları varsa ve işe gidiyorsa, daima başka
bir anne onlara bakar.
İşçi sınıfı yardım laşm ıyor olsaydı var olamazdı. Birbirlerine
sürekli yardım eden aileler tanıyorum -parayla, }riyecekle, yakıt
la, ya da küçük çocukların bakım ı için, hastalıklarda, ölümde.
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“Benim”-“senin” meselesi, fakirler arasında zenginler arasın
da olduğu kadar görülmez. Ayakkabılar, elbiseler, şapkalar vs.
-o anda ne istenebilirse- sürekli olarak herkes birbirinden ödünç
alıyor, diğer ev eşyalarını da.
Geçen kış United Radical Club üyeleri biraz para topladılar
ve Noel’den sonra okula giden çocuklara bedava çorba v e ekm ek
dağıtmaya başladılar. Neredeyse 1.800 çocuk bundan yararlanır
oldu. Para yabancılar tarafından verilm işti ancak tüm işleri ku 
lüp üyeleri yapıyordu. İşi olmayan ba zılan sabah dörtte bulaşık
jnkamak ve sebze soymak için geliyordu; başkadın sabah beşte
(kendi ev işlerini yaptıktan sonra) yem ek pişirm eye geliyordu ve
bulaşıkları yıkam ak için altı ya da yediye kadar kalıyorlardı.
Y em ek zamanında, on iki ile bir buçuk arasında, 20-30 işçi çorba
servisine yardıma geliyordu ve bunlardan her biri kendi yem ek
zamanından ajnrabildiği süre zarfında orada kalıyordu. B u iki
ay devam etti. Kimseye para ödenm iyordu.”

Arkadaşımın sözünü ettiği bazı üginç durumlar şunlar:
“Annie W... annesi tarafindan, bakılsın ve beslensin diye W ilmot Caddesinde oturan yaşlı birinin yanına verilm işti. A nnie’
nin annesi öldüğünde, kendisi de çok fakir olan kadın, tek kuruş
istem eden çocuğu yanında tuttu. Yaşlı kadın da öldüğünde beş
yaşında olan çocuk, elbette onun hastalığı döneminde ihm al edil
mişti ve paçavralar içindeydi; ancak altı çocuk sahibi olan, kun
duracının kan sı Bayan S. tarafından derhal alındı. Son olarak,
kocası hastalanmıştı, yiyecek pek bir şeyleri yoktu; hiçbirinin
yoktu.
Geçen gün, altı çocuk annesi olan Bayan M..., genç bayan
M ....g’e hastalığı boyunca baktı ve büyük çocuğu evine aldı... A n 
cak bu tür gerçeklere ihtiyacınız var mı? Bunlar pek yaygın...
A yn ca, bakması gereken beş çocuğu v e kocası olmasına rağm en,
dikiş makinesiyle diğerleri için, hiçbir karşılık beklem eden dikiş
diken Bayan D...’yi (Oval, Hackney Road) de tanıyorum... V s.”

Çahşan sınıfların yaşamı hakkında bir fikri olan herkes
bilir ki, onlar arasında karşüüdı yardımlaşma büyük ölçüde
uygulanmıyor olsaydı, zorlukları asla yenemezlerdi. Kurdelacı Joseph Gutteridge’in otobiyografisinde anlattığı krizdekine benzer koşıülarla bir işçi aüesinin ömrü boyunca karşı
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laşmaması ancak şans olur.'8 Bu durumlarda tümü birden
yıkılmıyorsa, bunu karşılıklı yardımlaşmaya borçlular. Gutteridge’in durumunda, aile nihai bir felakete sürüklenmek
teyken yaşh bir hemşire ortaya çıkar ve kendisi de korkunç
bir biçimde fakir olmasına rağmen, borçla aldığı biraz ek
mek, kömür ve yatak takımlarım getirir. Diğer durumlarda
da aileyi kurtarmaya gelecek olan başka birisi ya da komşu
lardan biri olacaktır. Ancak, başka fakirlerin kısıth da olsa
yardımı olmasa, her yıl kaç fakir dönüşü olmayan bir yıkıma
sürüklenirdi! 19
Bay Phmsoll, haftada 7 şilin 6 pence’e fakirler arasında
bir süre yaşadıktan sonra, bu hayata başlarken sahip olduğu
iyi duyguların, fakirler arasındaki ihşkilerin karşıhklı yar
dımlaşma ve destekle dolu olduğunu gördüğünde ve bu des
teğin basit biçimlerde verilebildiğini gördüğünde “içten bir
saygı ve takdire dönüşmüş” olduğunu kabul etmek zorunda
kalmıştı. Yıllarca süren deneyimden sonra, vardığı sonuç şuy
du: “Ciddi olarak düşündüğünüzde, bu insanlar nasılsa, işçi
sımfının büyük çoğunluğu da öyleydi.”2o Yetim ve öksüzlerin,
en fakir aileler tarafından bile büyütülmesine gelince, bu öy-

18. Light and Shadows in the Life o f an Artisan, Coventry, 1893.
19. Pek çok zengin, fakirlerin birbirlerine nasıl yardım edebildiğini anlaya
maz, çünkü en alt tabakadan birinin yaşammın ne kadar az miktarda yiye
cek ya da paraya bağlı olduğunu kavrayamaz. Lord Shaftesbury, Flowers
and Watercress Girls’ Fund’i kurduğunda bu acı gerçeği anlamıştı; genç kız
lara, acil ihtiyaç içinde olduklannda, kışın bir sepet ve çiçek alabilmeleri için
bir, bazen de iki pound kredi veriliyordu. Kredi “tek kuruşu olmayan” ancak
kendisine kefil olabilecek başka bir fakir bulmakta da zorluk çekmeyen kız
lara veriliyordu. “Yaptığım işler içerisinde,” diye yazmıştı Lord Shaftesbury,
“Watercress Girls’ hareketini en başarıhsı olarak görüyorum... 1872’de işe
başladık, 800 ilâ 1000 Paund borç verdik ve tüm bu dönem içinde 50 lira bile
kaybetmedik... Kaybedilen ise -ki bu koşullar altında çok az- ölüm veya has
tahk nedeniyle kaybedildi, dolandırıcılıktan değil” (The Life and Work of the
Seventh Earl o f Shaftesbury, Edwin Hodder, c. Ill, s. 322, Londra, 1885-86).
Bu konudaki başka olgular için bkz, Booth, Life and Labour in London, c. 1;
Bayan Beatrice Potter, “Pages from a Work Girl’s Diary” (Nineteenth Cen
tury, Eylül 1888, s, 310); vs.
20. Samuel Plimsoll, Our Seamen, b c u z baskı, Londra, 1870, s. 110.
254

... Karşılıklı Yardımlaşma
le yaygın bir alışkanlıktır ki neredeyse genel bir kural olarak
tanımlanabilir; Örneğin, Warren Vale ve Lund Hill’deki iki
patlamadan sonra, madenciler arasında, “ilgih komitelerin
de doğrulayabileceği gibi, ölen erkeklerin üçte birinin karıla
rı ve çocukları dışında başka akrabalara da bakmakta oldu
ğu” görüldü. “Bunun ne anlama geldiğini,” diye eklemişti Bay
Phmsoll, “hiç düşündünüz mü? Zengin insanlar, hatta hah
vakti yerinde olanlar bunu yapıyor, bundan şüphem yok. Fa
kat farkı göz önüne ahn.” Bir yoldaşın dul eşine yardım için
her işçinin verdiği bir şilinin veya cenaze masrafını ödeme
sine yardım etmek için bir diğer yoldaşa verilen 6 pence’in,
haftada 16 şilin kazanan ve bakması gereken bir karısı, ba
zen de beş ya da altı çocuğu olan bir kişi için ne büyük bir
miktar olduğunu düşünün.^ı Ancak bu tür bağışlar dünyanın
her tarafındaki işçiler arasında genel bir uygulamadır, hatta
bir aüe içindeki ölümden bile daha sıradan bir durumdur; ça
hşma yardımı ise yaşamlarının en sıradan şeyidir.
Aynı karşılıklı yardımlaşma ve destek pratikleri zengin
sınıflar arasında da eksik değildir. Elbette, zengin işverenle
rin işçilerine karşı acımasızhğını düşündüğümüzde, insan
doğasını en karamsar bakış açısıyla görmüş oluruz. 1894 bü
yük Yorkshire grevi sırasında, terk edilmiş bir kuyudan kö
mür alan yaşh madencilerin kömür ocağı sahipleri tarafın
dan suçlandığı zaman uyanan öfkeyi pek çok kişi hatırlıyor
olmah. Mücadele ve toplumsal savaş dönemlerinin, Paris Ko-

21, Our Seamen, halk baskısı, s. 110. Bay Plimsoll şöyle devam etmişti:
“Zenginler hakkında kötü şeyler söylemek istemiyorum, ancak bence bu ni
teliklerin onlar arasında olup olmadığından hakh olarak şüphe edilebilir;
çünkü, zenginler arasında fakir akrabalannın taleplerinden, bunlar ister
makûl olsun ister olmasın, haberdar olanların sayısı az olmamasına rağ
men, onlar pek de böyle davranmamaktadır. Zenginlik, çoğu zaman, zengin
olanın iyi duygularını boğuyormuş gibidir ve onların sevgileri, azalıyor diyemesek de, en azından “katmanlara ayrılıyor” diyebiliriz: bu sevgiyi kendi
sınıflannın acılarına ve kendileri gibi olanların dertlerine ayırıyorlar. Pek
seyrek olarak aşağılara inmeye meyil gösterirler ve bir İngiliz işçi kadınının
[ve tüm dünya işçilerinin, diye ekleyebilirim ben; P.K.l yaşamının günlük
özelliği olan metanet ve şefkatten çok... cesareti takdir ederler.”
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münü’nün düşüşünden sonra mahkûm edilmiş binlerce işçi
nin öldürülmesi gibi dehşetleri bir yana bıraksak büe -ömeğin, Ingütere’de 1840lara doğru yapüan işçi araştırmasının
sonuçlarını veya Lord Shaftesbury’nin, “imalathanelere köle
olarak satılmak üzere ülkenin her yerinden satın ahnan ya
da luorkhouse’lardan getirüen çocuklann yerleştirildiği ima
lathanelerdeki korkunç yaşam zayiatı”22 hakkında yazdüdannı, gözünü hırs bürümüş insanın çıkarlan tehlikeye girdi
ğinde ortaya çıkan bu alçakhktan etküenmeksizin kim oku
yabilir? Ancak şu da behrtümeh ki, bu tür davranışlann tüm
kabahati insan doğasının kötülüğüne atümamah. Bihm adamlanmn, hatta ruhban sırufmm önemh bir bölümünün öğretüeri, yakın bir zamana dek, fakir sınıflara karşı güvensiz
lik, küçümseme ve neredeyse nefreti aşüayan öğretüer değil
miydi? Büim, serfliğin kaldmhnasmdan bu yana, insamn ken
di kötülükleri dışında bir nedenle fakir kalamayacağım öğ
retmiyor muydu? Küisede, çoğunluk, yoksuUann acüannın ve
hatta Siyahlann kölehğinin Kutsal Han’ın bir parçası oldu
ğunu öğretirken, “çocuk katiUeri”ni suçlayacak cesareti olan
lar ne kadar azdır! Konformizm-karşıtı hareket, büyük oran
da, resmi Anglikan Kihsesi temsücüerinin fakirlere karşı ta
kındığı acımasız tavra karşı bir halk protestosu değü miydi?
Bu ruhani yöneticüer varken, zengin sınıilann duyguleın
elbette Bay Pimsoü’un da dediği gibi, körelmemişse de “kat
manlara ajrrümış”tır. Bu duygular ender olarak fakirlere yö
nelmiştir; hah vakti yerinde olanlar fakirlerden yaşam bi
çimleriyle ayrüdığından, zenginler onlan, günlük yaşamda
en iyi yönleriyle tanımazlar. Ancak kendi aralannda -servet
edinme tutkusunu ve servetin kendisinin dayattığı beyhude
harcamalan bir yana bırakarak-, aüe ve arkadaş çevrelerin
de, zenginler de fakirler gibi aym karşüıklı yardımlaşma ve
desteği uygularlar. Dostane borçlar ve yardım biçiminde el
den ele geçen paramn istatistik olarak kaydı tutulabüseydi,
bu toplam miktann, dünya ticaret işlemleriyle karşüaştml-

22. Life o f the Seventh Earl of Shaftesbury, Edwin Hodder, c. i., s. 1.37-138
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dığında büe çok büyük olacağını söyleyen Dr. Ihering ve L.
D a ı^ n tamamen hakhdır. Ve eğer buna, misafîrperverhk,
karşüıkh küçük hizmetler, başkalarımn işlerinin halh, hedi
yeler ve hayır için harcananlan da eklersek -ki kesinlikle eklemehyiz- bu tür transferlerin ulusal ekonomideki yerine ke
sinlikle şaşmnz. Ticari bencühkle idare edüen bir dünyada
büe pek sık karşüaşüan “o firma bize zahmce davrandı” sözü,
yasal davramş olan acımasızlığın yanında dostane bir davra
nışın da olduğunu gösterir; öte yandan, ticaret yapan her in
san jolda kaç fîrmamn, diğer firmalann dostça desteğiyle if
lastan kurtulduğunu büir.
Hah vakti yerinde pek çok kişinin yanı sıra, işçüerin ve
özellikle serbest meslek sahiplerinin (doktorlar, vs.) genel re
fah için gönüUü olarak yaptığı hayır işlerine ve çahşmaya ge
hnce, herkes, bu iki hayırseverlik kategorisinin modem ya
şamda oynadığı rolü bihyor. Şöhret, pohtik güç veya toplum
sal saygınhk kazanma arzusu bu tür bir hayırseverhğin tabi
atını bozuyorsa da, çoğu durumda güdünün aynı karşıhklı
yardımlaşma hissinden kaynaklandığına şüphe yoktur. Ser
vet elde eden insanlar genellikle bekledüderi tatmini bula
mazlar. Diğerleri ise, ekonomistler istedikleri kadar servetin
yeteneğin ödülü olduğunu söyleyedursunlar, kendi ödülleri
nin abartılmış olduğunu hissederler. İnsan dayamşmasının
büinci kendini beUi etmeye başlar; ve her ne kadar toplum
yaşamı bu duyguyu binlerce hüeyle bastırmak üzere düzen
lenmişse de, dayanışma duygusu sık sık gahp gehr; o zaman
da insanlar, servetlerini ya da güçlerini, kendi kanaatlerine
göre genel refahı arttıracak yönde harcayarak bu derin insa
ni his için bir çıkış noktası bulmaya çahşırlar.
Kısacası, ne kibar felsefeci ve sosyologlann büimin semboUeriyle süsleyerek ortaya attığı karşüıklı nefret ve müca
dele öğretileri, ne de merkezi devletin ezici güçleri; insan ze
kâsı ve jKireğinin derinliklerine yerleşmiş olan insani daya
nışma duygusunun kökünü kurutamadı; çünkü bu duygu
tüm geçmiş evrimimizden güç ahyor. Evrimin ük evrelerin
den beri kendini gösteren bir ürün, aym evrimin bir yönü ta
rafından alt edilemez. Ve dar aile çevresinde, bü5âüc şehirle257
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rin fakir mahallelerindeki komşular arasında, köylerde veya
gizli işçi demeklerinde kendine son bir sığınak bulmuş olan
karşılıkh yardımlaşma ve destek ihtiyacı, modem toplumumuzda kendini yeniden ortaya koyuyor ve her zaman olduğu
gibi, ilerlemenin temel faktörü olma hakkını talep ediyor. Bu
son iki bölümde kısaca beürtüen gerçekleri dikkatle düşün
düğümüzde, vardığımız sonuçlar bunlardır.

^58

Sonuç
Modern toplumun anahzinden çıkartılabilecek öğretileri,
karşılıkh yardımlaşmamn hayvanlar âlemi ve insanlığın ev
rimindeki önemine dair kanıtlarla birlikte ele aldığımızda, araştırmamızı şöyle özetleyebiliriz.
Hajrvanlar âlemindeki türlerin büyük çoğunluğunun top
luluklar halinde yaşadığını ve elbette Darwin’in belirttiği ge
niş anlamıyla -yani, basit yaşam araçları için mücadele değü,
türlere uygun olmayan tüm doğal koşullara karşı mücadele
anlamında- “hayatta kalma mücadelesi”nin en iyi silahım işbirUğinde bulduğunu görüyoruz. Bireysel mücadelenin en dar
sınırlarına indirgendiği ve karşıhkh yardımlaşma ahşkanhğımn çok büyük geüşme gösterdiği hayvan türleri kesinlikle
en kalabalık, en refah içinde ve gehşmeye en açık türlerdir.
Bu durumda elde edilen karşıhkh koruma, yaşlanabilme ve
deneyim bmktirebilme olanağı, daha üst düzeyde bir ente
lektüel gehşim ve sosyal ahşkanhklardaki artış; türlerin de
vamını, yayılmasım ve tedrici ilerlemesini sağlar. Sosyal ol
mayan türler ise, tam aksine, yok olmaya mahkûmdur.
Daha soma insana geçtiğimizde, onun ta taş çağımn baş
langıcında klanlar ve kabüeler hahnde yaşadığını gördük;
vahşihğin alt aşamasında, klan ve kabüe içinde büe gehşmiş
bir dizi toplumsal kurum gördük; ve en erken kabüe âdet ve
ahşkanlıklannın büe insanoğluna, daha soma ilerlemenin
ana hatlarını oluşturacak tüm kurumlann çekirdeğini verdi
ğini fark ettik. Barbar köy komünü vahşi kabüeden çıktı; ve
bazüan hâlâ aramızda yaşamakta olan toplumsal âdet, ahşkanhk ve kurumlann yeni ve daha geniş bir çerçevesi ise o
dönemde oluştu. Belirli bir toprağın ortak mülkiyeti ve ortak
savunması ilkesini temel alarak, köy mechsinin özyargısı ko
şullarında ve bir kökenden gelen ya da geldiği varsayüan köy
federasyonlan içinde bu kurumlar geliştirildi. Yeni ihtiyaçlar
insanı üeriye doğru yeni bir adım atmaya ittiğinde ise, bu adım şehirlerde atüdı; şehirler bölgesel birimlerin (köy ko
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münleri) loncalarla iç içe geçmiş ikili ağım temsil ediyordu
-loncalar belirli bir sanat ya da zanaatın ortak icrası için ve
ya karşılıklı destek ve savunma için kurulmuştu
Nihayet, son iki bölümde, devletin Roma İmparatorluğu
modehne göre gehşimi, ortaçağın tüm karşüıkh yardımlaşma
kurumlarına şiddetle son vermiş olsa da, uygarhğın bu yeni
joizünün pek uzun ömürlü olmadığını gösterecek olgular be
lirtildi. Bireylerin gevşek kümelerine dayanan ve onların tek
birhk bağı olmak isteyen devlet, hedefini yerine getiremiyor
du. Bunun üzerine, karşıhkh yardımlaşma eğüimi devletin
tunç yasasım parçaladı; tekrar ortaya çıktı ve sonsuz çeşithhkte birhklerde kendini tekrar gösterdi; bu birhkler, şu anda
yaşamın her alamnı kucaklamaya ve insamn yaşamak ve ya
şamın sebep olduğu zararları telafi etmek için ihtiyaç duydu
ğu her şeyi sahiplenmeye eğihm göstermektedir.
Karşüıkh yardımlaşmanın, evrimin faktörlerinden biri ol
sa büe, insan üişküerinin yalmzca bir yönü olduğu; ne kadar
güçlü olsa da, bu faktörün yamnda hep diğer faktörün de
-bireyin kendi “ben”ini öne sürmesi- olduğu itirazı muhteme
len bize yöneltüecektir. Bu bencühk, yalmzca ekonomik, poh
tik veya ruhani açıdan kişisel üstünlük veya kast üstünlüğü
elde etmek için değü; aym zamanda kabüenin, köy komünü
nün, şehrin ve devletin bireye dayattığı, daima kahcüaşmaya
mejdÜi bağlan da kırma yolunda, daha önemh ancak daha az
göze çarpan bir işlevle de kendini gösterir. Başka deyişle, bi
reyin “ben”inin öne sürülmesi, üerlemenin bir öğesi olarak
görülmüştür.
Bu üd egemen akım an aliz edümedikçe, evrim konusunda
hiçbir eleştirinin tam olamayacağı açıktır. Ancak, bireyin ve
ya bireylerden oluşan gruplann kendüerini öne sürüşleri, üs
tünlük mücadeleleri ve bunlardan kaynaklanan çatışmalar,
çok eski zamanlardan beri anahz edümiş, tammlanmış ve
övülmüştür. Ashnda günümüze dek epik şairin, anahstin, ta
rihçinin ve sosyoloğun ügisini yalnızca bu akım çekmiştir.
Tarih, günümüze dek yazüdığı hahyle, teokrasinin, askeri
gücün, otokrasinin ve sonralan da zengin sınıf hakimiyetinin
kurulma ve sürdürülme yoüanndan ve araçlanndan ibaret
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tir. Bu farkh güçler arasındaki mücadele ashnda tarihin özü
nü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, insan tarihinde birey fak
törünün zaten bihndiğini kabul edebüiriz -her ne kadar bu
konuda şimdi değinmiş olduğumuz bakış açısıyla ele alına
cak geniş bir yeni çahşma alanı varsa da-; öte yandan, karşıhkh yardımlaşma faktörüne bugüne dek hiç itibar edümemiştir; günümüzün ve geçmiş kuşağın yazarlannca açıkça
reddedümiş, hatta alay konusu yapümıştrr. Bu nedenle, her
şeyden önce, bu faktörün hem ha3rvanlar âleminin hem de in
san toplumlanmn evriminde oynadığı büyük rolü göstermek
gerekhydi. Ancak bu tamamıyla anlaşüdiktan sonra iki fak
tör arasında tam bir karşüaştırma yapmaya devam etmek
mümkün olacaktır.
Bu faktörlerin göreh önemi konusunda az veya çok istatistiki bir yöntemle kabaca bir değerlendirme yapmak büe
açıkça imkânsızdır. Bir tek savaş -hepimizin de büdiği gibikarşüıkh yardımlaşma ükesinin yüzyülar boyu yaptığı iyüikten daha fazla kötülük yaratabilir. Ancak hayvanlar âlemin
de karşüıkh yardımlaşma ile tedrici gehşmenin el ele gittiği
ni, öte yandan tür içi çatışmalann genelhkle gerüeme dö
nemlerine denk düştüğünü gördüğümüzde; insanlarda, mü
cadele ve savaşta büe başannın çatışmakta olan iki ulusun,
şehrin, tarafın veya kabüenin her birinin kendi içindeki karşüıkh yardımlaşmamn gehşmesiyle orantüı olduğunu; ve ev
rim sürecinde savaşın büe ulus, şehir veya kabüe içinde karşıhkh yardımlaşmanın gehşmesine hizmet ettiğini fark etti
ğimizde, evrimin öğesi olarak karşıhkh yardımlaşma faktö
rünün baskın etkisini görmüş oluruz. Aynca, karşüıkh yar
dımlaşma uygulamasının ve onun sonraki gehşmelerinin, in
samn sanatını, bügisini ve zekâsım gehştirmesine izin veren
toplumsal koşuUarı yarattığım; karşıhkh yardımlaşma eğihminin en büyük gehşim gösterdiği dönemlerin, aynı zaman
da sanatta, endüstride ve bihmde en büyük gehşmelerin elde
edüdiği dönemler olduğunu da görüyoruz. Ashnda, ortaçağ
şehrinin ve antik Yunan kentlerinin iç yaşamlanmn incelen
mesi büe, loncada ve Yunan klanında uygulandığı biçimiyle
(federatif ükenin uygulanmasıyla bireye ve gruba büyük bir
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İnisiyatif bırakan) karşüıklı yardımlaşmanın, insanlığa, tari
hindeki en büyük iki dönemi armağan ettiği gerçeğini ortaya
çıkarır: Antik Yunan şehri ve ortaçağ şehir dönemleri. Tersi
ne, tarihin sonraki dönemlerinde, devlet tahakkümünü kur
duğunda, karşıhkh yardımlaşma kurumlanmn yıküışı her
iki durumda da hızh bir çöküşe yol açmıştır.
içinde bulunduğumuz yüzjolda meydana gelen ve genelde
bireycüiğin ve rekabetin zaferine atfedüen ani endüstriyel
gehşmeye gehnce, bunun kökeni kesinlikle daha derinlerde
dir. On beşinci yüzyıhn büyük buluşlan, özellikle de atmos
fer basıncımn keşfi, fizikteki ve astronomideki bir dizi buluş
ortaçağ şehir örgütlenmesi koşuUannda yapılmıştır. Bu keşif
ler, bir kere yapüdığında, buhar motorunun keşfi ve bu yeni
gücün ele geçirümesi anlamına gelen tüm endüstriyel dev
rim, bunlan kaçımimaz olarak takip edecekti. Ortaçağ şehir
leri buluşlanm bu dereceye getirecek kadar uzun yaşasaydı,
buhann gerçekleştirdiği devrimin etik sonuçlan farkh olabi
lirdi; ancak teknik ve büimde aym devrim kaçınümaz olarak
gerçekleşirdi. Ashnda, özgür şehirlerin yıkıhşım takip eden
ve özellikle on sekizinci yüzyüın birinci yansında gözle görü
lür hale gelen endüstrideki genel çöküşün, buhar devriminin
ve onun sonucu olan endüstriyel devrimin ortaya çıkışım önemh oranda geciktirip geciktirmediği hâlâ tartışmaya açık
bir sorudur. On ikinci yüzjal üe on beşinci yüzyü arasındaki
-dokumacılıkta, maden işlemede, mimari ve denizcilikte- en
düstriyel üerlemenin baş döndürücü hızını gözönüne ahp ve
bu endüstriyel gehşimin on beşinci j^zyü sonunda yol açtığı
büimsel keşifleri düşündüğümüzde, ortaçağ şehirlerinin çö
küşünden soma Avrupa’da güzel sanatlar ve endüstride or
taya çıkan genel bunalımla birhkte, insanoğlunun bu başanlardan tam olarak yararlanmakta gecikip gecikmediği soru
sunu sorabüiriz. Sanatçı işçinin ortadan kalkması, büjmk şe
hirlerin çöküşü ve bunlann üişkisinin sona ermesi elbette en
düstriyel devrimi teşvik edemezdi. Gerçekten de, James Watt’
ın, ortaçağ Floransa’sı veya Brügge’sinde rahathkla bulabüeceği şeyi, yani onun behrttiği şeyleri anlayabüecek, madeni o
şeküde işleyebüecek ve buhar motorunun gerektirdiği kesin262
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hği ve sanatsal inceliği verebüecek kapasitede zanaatkârian
bulamadığından, icadım kullanüabüir hale getirmek için öm
rünün yirmi veya daha fazla yıhm harcadığını bihyoruz.
Bu nedenle, içinde bıüunduğumuz yüzyüın endüstriyel
gehşimini, herkesin birbirine karşı savaşına bağlamak; ne
den yağdığım bümediği yağmuru, küden putun önünde kur
ban ettiği adamın yağdırdığım düşünen insan gibi fikir yü
rütmek olur. Doğa karşısındaki her zafer gibi, endüstriyel
üerleme için de karşüüdı yardımlaşma ve insanlar arasında
iyi üişküer, her zaman olduğu gibi, karşüüdı mücadeleden
şüphesiz çok daha avantajhdır.
Ancak, karşılıklı yardımlaşma ükesinin behriejdci önemi,
tam olarak etik alamnda ortaya çıkar. Karşüüdı yardımlaşmamn, etik anlayışımızın gerçek temeli olduğu yeterince açıktır. Ancak karşıhkh yardımlaşma his ya da güdüsünün
kökenine dair görüşlerimiz ne olursa olsun -ister biyolojik
isterse doğaüstü bir neden atfedüsin-, varhğım hayvanlar âleminin en alt seviyelerinde büe ortaya çıkarabiliriz; ve bu
radan yola çıkarak, -çeşith karşıt güçlerin varhğına rağmeninsan gehşiminin tüm aşamalarındaki kesintisiz evrimini
günümüze dek izleyebiliriz. Zaman zaman ortaya çıkan yeni
dinler büe -daima karşıhkh yardımlaşma ükesinin zayıfladı
ğı dönemlerde; teokrasüerde ve Doğu’nun despotik devletle
rinde, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünde- bu ilkeyi tekrar
tekrar doğrulamaktan başka bir şey yapmamışlardır. Bu din
ler, ük destekçüerini, karşıhklı yardımlaşma ilkesinin gün
lük yaşamın vazgeçümez temeh olduğu, toplumun alçakgönüUü, en alt ve ezümiş tabakalan arasında bulmuşlardır; ük
Budist ve Hıristiyan topltüuklarda, Moravya cemaatlerinde
vs. ortaya çıkan yeni birlik biçimleri de, erken kabüe yaşa
mındaki karşüıkh yardımlaşmamn en iyi yönlerine bir dönüş
özelliği kazanmıştır.
Ancak ne zaman bu eski ükeye geri dönme çabası gösterüse, temel fikrin kendisi de genişlemiştir. Karşıhkh yardım
laşma; klandan kabüelere, kabüeler federasyonuna, ulusa ve
nihayet -en azından ideal olarak- tüm insanhğa yayümıştır.
Bir yandan da üke yetkinleşmekteydi. İlkel Budizmde, ilk
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Hıristiyanlarda, bazı Müslüman âlimlerin yazılarında, Reform’un başlangıcında ve özellikle on sekizinci yüzyılla içinde
bulunduğumuz dönemin ahlâki ve felsefi akımlarında, inti
kam veya “adü karşüık” fikrinin -iyüiğe karşı iyihk, kötülüğe
karşı kötülük- toptan terk edümesi gittikçe daha kesin bir
kabıü görmektedir. “Kötülük yapandan intikam alma!” şekhndeki; ve kişinin komşularından almaja beklediğinden da
ha fazlasını gönüUülük çerçevesinde vermeyi öğütleyen yük
sek fikir, ahlâkın gerçek ilkesi olarak üân edümektedir -basit
eşithk, hakkaniyet veya adaletten daha üstün ve mutluluğa
daha fazla olanak sağlayan bir ilke. İnsanın, yalnızca sevgiy
le değü -sevgi her zaman kişiseldir ya da en İ3d olasılıkla ka
büeye dönüktür-, her bir insan varhğıyla yekvücut olma bihnciyle davranması için bir çağn yapümıştır. Evrimin en
uzak geçmişine kadar uzanan karşıhkh yardımlaşma uygu
lamalarında, etik anlayışımızın kesin ve belirgin kökenini
bıüuruz; ve insanın ahlâki gelişimi için önem taşıyan fak
törün karşüıkh mücadele değü, karşıhkh yardımlaşma oldu
ğunu üeri sürebüiriz. Ve yine günümüzde, türümüzün daha
da yüksek bir evrim seviyesine ulaşmasımn garantisini karşıhkh yardımlaşmamn iyice yaygınlaşmasında görüyoruz.
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I, Kelebek, yusufçuk kümeleri, vs. Karaböcekler. (s. 23)
M.C. Piepers, Natuurkunding Tijdschrifl voor Neederlandsch Indie, 1891, Deel L., s. 198’de {Naturwissenschaftliche
Rundschau, 1891, c. VI, s. 573’te anahz edümiştü-), HoUanda’
nın Doğu Hint Adalarında, görünüşte batı musonlarının ya
rattığı büyük kurakhklann etkisiyle gerçekleşen kitlesel ke
lebek uçuşları hakkında üginç araştırmalar yayınlamıştır. Bu
tür kitlesel uçuşlar, genelde musonun başlamasından sonraki
ük aylarda gerçekleşir ve buna katüan, Catopsilia (Callidryas)
crocale, Cr.’nin her iki cinsidir; ancak sürüler süc sik Euphcea
cinsinin üç farkh türünden bireylerden oluşmaktadır. Bu tür
uçuşların amacı çiftleşmek de olabilir. Ancak bu uçuşların
ortak bir eylemin sonucu değü de, bir takhdin veya birbirini
takip etme arzusunun sonucu olması da elbette mümkün.
Bates, Amazon’da san ve portakal rengi Calhdryas’ın “yo
ğun ve yekpare bir kitle biçimde bir araya geldiklerini, bazen
çevrelerinin iki, üç metreyi bulduğunu, kanatlan dik pozis
yonda tuttuklarım, öyle ki kumsalın çiğdem tarhlanyla bezehymişçesine rengarenk gözüktüğünü” görmüştür. Bunlann
göç süı^erinin kuzeyden güneye doğru nehri geçişi “sabahın
erken saatinden güneş batımına dek kesintisiz devam eder”
{Naturalist on the Amazon, s. 131).
Pampalar üzerindeki uzun göçleri sırasında yusufçuklar,
sayüamayacak miktarlarda toplanırlar ve büyük sürülerinde
farkh türlerden bireyler bulunur (Hudson, Naturalist on the
La Plata, s. 130 ve sonrası).
Çekirgeler de {Zoniopoda tarsata) büyük oranda topluluk
hahnde yaşarlar (Hudson, age, s. 125).
*[Souvenirs entomologiques adh eseri (sekiz küçük cilt, Pa

' Köşeli parantez içindeki bölüm Fransızca baskıdan eklenmiştir; I. Ergüden.
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ris, 1879-1890) iyi bilinen Bay J.H. Fabre, hakkaniyetten çok
coşkusundan dolayı “ClairviUe anekdotu” diye adlandırdığı
ve gömme işlemine yardım için dört karaböceğin çağrılması
olayını şüpheh kılmak için çok çabalamıştır. Birçok karabö
ceğin gömme işleminde işbirhği yaptıklarım elbette tartışmaz;
fakat zekâya dayah bir işbirhği olduğunu kabul etmek iste
mez (benzer başka durumlarda olduğu gibi bu durumda da,
hayvanlardaki zekâyı tartışma konusu etmektedir ve yalmz
ca “içgüdü”yü kabul etmekten yanadır. Şöyle der: “Bunlar te
sadüfen çahşmaktadır, yoksa, asla zorla görevlendirilmiş değUlerdir. Onlar geldi diye kavga edilmez, ama minnettarlık
da duyulmaz. Davet edilmezler, varliklan hoşgörülür.” (c. VI,
s. 136).
“Çağn” olup olmadığı sorununu bir yana bırakahm; işbir
hğinin, en azından karaböceklerde tamamen çıkarsız olduğu
şekhndeki ilginç bir olguyla da aynı yazarda karşüaşınz. Üç
ya da dört erkek ve bir dişi karaböcek bir köstebeğin gömül
mesine yardımcı olmuşlardır, ondan yararlanmak üzere ise
yalnızca iki karaböcek kalmıştır. Yeraltı gömütlüğünde her
seferinde yalmzca bir çift kahr. Diğerleri ysırdım ettikten son
ra geri çekilirler (s. 124).
Bay Fabre’nin Gledditsch’in gözlemine karşı yaptığı ateşh
saptamalar üstünde durmuyorum. Bana göre, Bay Fabre’nin
deneyleri, karaböceklerin zekâsına dair Gledditsch’in düşün
cesini tamamen doğrulamaktadır.
İki bokböceğinin bir tezek topunu içlerinden birinin inine
taşımak için yuvarlamakta birbirlerine çoğu zaman yardım
ettikleri büinir. Tezeği ba5nr yukan taşımak söz konusu ol
duğunda yardım daha da önem kazanır. Uzun süre, bu işbir
hğinin amacının tezeğin içine bir yumurta bırakmak ve böy
lece larvaya besin hazırlamak olduğuna inanüdı. Bununla
birhkte, aym doğabihmcinin gözlemlerinden (Souvenirs entomologiçues) çıkan sonuç şudur ki, tezek topunda çoğu za
man yumurta yoktur ve yalmzca bokböceklerinden biri ya da
üdsi için besin olarak işe yarar. Bu durumda, yardım, tezek
topunu yuvarlamak için yardıma gelen tarafından çıkara da
yah olacaktır ve iki bokböceğinden tezek topunu yapmış olan
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tarafından akla dayah olarak kabul edümiş olmahdır. Kimi
zaman, tezeği arkadaşı ahp kaçınr.
Böcekbihmci büginin sekiz cütlik eserini dikkatle okuduk
tan sonra, böcekler sınıfının büyük bölümünde yaşamın özü
nü karşüıkh yardımlaşmamn teşkü ettiğine daha fazla ikna
olabüiriz.]
II. K arıncalar (s. 24)

Cherbuhez’in ucuz baskısım 1861’de Bibliothèque Genevoise’da yayımladığı Pierre Huber’in Les fourmis indigènes
(Genova, 1810) adh eseri -ki bunun çevirüeri ucuz basımlar
hahnde her düde çıkarümahdır- sadece konu hakkındaki en
iyi eser olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten büimsel araştu-manm da bir modehni oluşturur. Darwin, Pierre Huber’i babasından büe daha büyük bir doğabihmci olarak ta
nımlarken hakhydı. Bu kitap, yalmzca içerdiği gerçekler ne
deniyle değü, aym zamanda araştırma yöntemleriyle ügüi bir
ders kitabı olarak da her genç doğabüimci tarafından okunmahdır. Kanncalann yapay cam yuvalarda beslenmesi ve
Lubbock dahil daha sonraki araştırmacılar tarafından yapı
lan deneylerin hepsi Huber’in bu takdire değer kitabında bu
lunabilir. Forel’in ve Lubbock’un kitaplanmn okurları, hem
İsviçreh profesörün hem de İngihz yazann çahşmalanna
-eleştirel bir yöntemle-, Huber’in kanncalar arasındaki hay
ranlık verici karşıhkh yardımlaşma içgüdüleri üe ügüi iddialannı çürütmek niyetiyle başladüdanmn, ancak dikkath bir
araştırmadan sonra bu iddialan onaylamakla yetindikleri
nin elbette farkındadırlar. İnsanlann doğa güçlerini iradele
riyle değiştirebüeceklerine olan inançlan ne yazık ki insan
doğasımn bir özeUiğidir, ama insan üe hayvan kardeşleri sıra
sındaki farkı azaltan kanıtlanmış büimsel gerçekleri reddet
mek de ne yazık ki insan doğasına ait bir özelhktir.
Bay Sutherland {Origin and Growth of Moral Instinct) ki
tabına açıkça, tüm ahlâki duygulann, sıcakkanh hayvanlar
da bıüunan anne babaya bağhlık ve aile sevgisinden kaynak
landığım ispat etmek niyetiyle başlamıştır; bunun sonucu
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olarak da kanncalar arasındaki duygudaşlık ve işbirliğinin
önemini azaltmaya çalışır. Büchner’in kitabı Mind in AnimaZs’tan alıntı yapar ve Lubbock’un deneylerinden haberi
vardır. Huber ve Forel’in eserlerine gehnce, onlan şu tek cüm
leyle gözden çıkarır: “ancak bunlann [Büchner’in kanncalar
arasındaki duygudaşhk konusundaki örnekleri] hepsi, ya da
hemen hemen hepsi, bir duygusalhk havasının etkisi altın
dadır... bu hava onları, ciddi bihmsel eserlerden çok okul kitaplanna daha uygun kılmaktadır; Huber’in ve Forel’in en
büinen anekdotlarından bazüan için de aynı şey söylenebilir
[itahkler bana ait]” (c. I, s. 298).
Bay Sutherland hangi “anekdotları” kastettiğini belirt
miyor, ancak bana öyle gehyor ki, kendisinin asla Huber ve
Forel’in eserlerini dikkatle okuma şansı olamamış. Bu eser
leri anlayan doğabüimcüer bunlarda hiçbir “anekdot” görmez.
Profesör Gottfried Adlerz’in İsveç’teki kanncalar hakkındaki son eseri olan Myrmecologiska Studier: Svenska Myror
oeh des LefnadsfÖrhâllanden {Bihang tili Svenska Academiens Handlingar, c. XI, no. 18, 1886) burada belirtüebilir. Hu
ber ve Forel’in, kanncalann karşüıkh yardımlaşma yaşamı,
özelhkle de konuya daha önce hiç dikkat etmemiş olanlara
çok çarpıcı gelen yiyecek paylaşma konusundaki tüm gözlem
lerinin İsveçh profesör tarafından tamamıyla onaylandığım
söylemeye gerek yok (s. 136-137).
Profesör G. Adlerz, aym zamanda Huber’in gözlemlemiş
olduğu şeyi, yani farkh üd yuvadan olan kanncalann her za
man birbirine saldırmadığını ispatlamak için çok önemh de
neyler de aktanr. Deneylerinden birini Tapinoma erraticum
kanncasıyla yapmıştır. Diğer deney ise, büdiğimiz Rufa kanncasıyla yapümıştır. Adlerz, tüm bir yuvayı bir çuvalın içi
ne alarak, bu çuvah diğer bir yuvadan yaklaşık iki metre öte
ye boşaltmıştır. Bir kavga olmamıştır, ancak ikinci jmvamn
kanncalan birinci yuvamn larvalannı taşımaya başlamıştır.
Bir kural olarak. Profesör Adlerz farklı yuvalardan alınan işçüeri farkh yuvalardan ahnan larvalarla bir araya getirmiş
ve kavga görülmemiştir; ancak işçilerin larvalan olmasaydı,
bir savaş çıkacaktı (s. 185-186).
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Adlerz, birçok farkh yuvadan oluşan kannca “ulusları”
hakkındaki Forel ve MacCook’un gözlemlerini de tamamlar
ve kendi tahminlerine -her bir yuvada ortalama 300.000 Formica exsecta kanncası varsaymaktadır- dayanarak, bu “uluslann” çok büyük bir sayıya hatta yüzlerce müyona ulaşabüeceği sonucuna vanr.
Maeterhnck’in arüar üzerine hajTanlık verici kitabı, yeni
hiçbir gözlem içermese de, metafizik “kehmeler” üe daha az
bozulmuş olsaydı, çok yararh olacaktı.
III. Yuva yapm ak için oluşturulan birlikler (s. 43)

Audubon’un Günlükleri {Audubon and His Journals, New
York, 1898, s. 35), özeUikle de otuzlu yülarda Labrador ve St.
Lawrence nehri kıyüanndaki yaşamına üişkin olanlan, suda
yaşayan kuşlann jruva yapmak için oluşturduklan birhkler
haldanda mükemmel tasvirler içermektedir. Magdalene ya
da Amherst adalarından biri olan “Kaya”dan bahsederken
şunlan yazmıştır: “Saat on birde güverteden tepesini açücça
görebiliyordum ve bir metreye yakın karla kaph olduğunu
sandım; bu görüntü parlak, düz kayanın her yerini kapla
mıştı.” Ancak bu kar değüdi: hepsi yumurtalannın ya da ku
luçkadan yeni çücmış yavrulanmn üzerinde sakin sakin otur
makta olan sümsük kuşlarıydı -hepsinin başı, neredeyse bir
birine değecek biçimde rüzgâr yönüne çevrilmişti ve hepsi de
düzenh sıralar hahndeydi. Birkaç yüz metre boyunca ve kaya
çevresinde beUi bir mesafede, gökyüzü “hemen tepemizde
şiddeth bir kar yağışı varmışçasına uçmakta olan sümsük
kuşlarıyla doluydu”. Kittiwake martüan ve perdeayakhlar
aynı kaya üzerinde yavruluyordu (Journals, cüt i. S. 360363).
Anticosti Adası’ndan baküdığında, deniz “perdeayakhlarla ve sıradan penguenlerle {ALca torva) tamamen doluydu”.
Üstehk gökyüzü kadifeördeklerle kaphydı. Körfez kıyıların
daki kayahklarda, ringabahğı martüan, denizkırlangıçlan
(iri, büjKüt kuyruklu ve de muhtemelen Foster cinsi), Tringa
pusilla, martüar, penguenler, siyah denizördekleri, vahşi
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kazlar (Anser canadensis), kızıl göğüslü dalıcı bahkçüördek1er, karabataklar vs. yavruluyorlardı. Martılar burada fazla
sıyla boldu; “yumurtalarım içerek ve yavrularım yiyerek di
ğer kuşlan sürekli rahatsız ediyorlardı;” “burada kartalların
ve doğanlann yerini onlar ahyor.”
Missouri’de, Saint Louis’in yukansında, Audubon, 1843
yüında yuvalannı koloni hahnde yapan akbabalar ve kartal
lar gördü. Şöyle der: “Yüksek kıyı boyunca devasa kalker ka
yalar yüksehyordu, buralar çok sayıda tuhaf ojmkla delik de
şikti, tan sökümüne doğru akbabalann ve kartallann bura
lara girdüderini gördük.” Bunlar, E. Coues’in bir notta (c. 1,
s. 458) belirttiği gibi Cathartes aurn’lar ve akkuyruklu kartaUardır (Haliaetus leucocephalus).
Ingiltere sahülerinde joıva yapmaya en uygun yerlerden
biri Fame Adalarinda bıüunur. Charles Dixon’un Among^ the
Birds in Northern Shires kitabı bu topraklara dair canh bir
tasvir sunar. Buralarda her yü binlerce büyük martı, deniz
kırlangıçlan, puflaördeği, karabatak, gerdanhkh yağmurkuşu, denizsaksağanı, perdeayakh, penguen türleri toplanır.
“Bazı adalara yaklaşüdığında, ilk izlenim büyük martının
Gtahverengi martı) alam tekehne aldığıdır, o kadar çok görü
lür ki! Gökyüzü onlarla kaph gibidir; toprak ve kayalar da
öyle; ve nihayet teknemiz kayalara yanaştığında ve kıyıya
çıktığımızda, hepsi bağnşarak etrafımızda uçuşmaya başladı
-bu müthiş bir gürültüydü, biz oradan ajoıhncaya kadar
inatla süren protesto çığhklanydı.” (s. 219)
rV. Hayvanların sosyalliği (s. 49)
Hayvanlann insanlar tarafından daha az yerlerinden edüdiğinde sosyalliklerinin daha behrgin görüldüğü gerçeği,
günümüzde insanlann yaşadığı kırhk yerlerlerde tek başına
yaşayan hayvanlann, insansız bölgelerde sürüler hahnde ya
şadıklarım gösteren çok sayıda örnekle doğrulanmıştır. Ör
neğin, Tibet’in kuzeyindeki ıssız ve kurak düzlüklerde Przevalski, topluluk hahnde yaşayan ayüar bulmuştur. Çok sayı
da “yak, yabaneşeği, antüop, hatta ajn sürüsü”nden söz eder.
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Ayüar, der, bu bölgelerde bol miktarda görülen küçük kemir
genlerle beslenir, ayüar öyle çoktur ki, “yerhler tek bir mağa
rada uyuyan yüz, jKiz eUi ayı gördüklerini söyledüer”. {Yearly
Rapport, Rus Coğrafya Topluluğu, 1885, s. II, Rusça). Tav
şanlar {Lepus Lehmani) Transhazar bölgesinde büyük toplu
luklar halinde yaşar (N. Zarudni, “Recherches zoologiques
dans la contrée transcaspienne”. Bulletin de la société des na
turalistes de Moscou, 1889, 4). E.S. Holden’e göre. Lick gözle
mevi yakiiüannda yaşayan, Kalifomia küçük tüküeri “kıs
men Manzanita meyveleriyle kısmen de gözlemevinin piliçle
riyle besleniyorlardı” {Nature, 5 Kasım 1891); bunlar da çok
sosyal gözükmektedir.
Hayvanlarda topluluk sevgisinin çok üginç bazı örnekleri
son dönemlerde Bay C.J. Cornish tarafindan aktarümıştır
{Animals at Work and Play, Londra, 1896). Tüm hayvanlar,
diye gözlemler, yalnızlıktan nefret etmektedir. Çayırköpeklerinin nöbetçi dikmek gibi hoş bir ahşkanlıklanm da örnek
olarak verir. Bu öyle yerleşmiş bir alışkanhktır ki, Londra ve
Paris’teki hayvanat bahçelerinde büe her zaman bir bekçi
vardır (s. 46).
Kessler, genç kuşlann sonbaharda bir araya gelerek, sos
yallik duygulanmn gehşimine katkıda bulunduklanm sapta
mıştır. Bay Cornish {Animals at Work and Play) genç memehlerin ojrunlarina dair birçok örnek verdi, örneğin koyunlar
kovalamaca oynamaktadır, vs.; karaca yavrulan da birbirle
rine burunlanyla dokunarak yakalamaca oynamaktadırlar.
Aynca Kari Gross’un mükemmel eseri, The Play of Animals
da vardır.
V. Aşırı nüfus artışının engelleri (s. 74)
Hudson, Naturalist on the La Plata kitabında (bölüm III),
bir fare türünün ani çoğalmasım ve bu ani “yaşam dalgası”
mn sonuçlanm çok üginç bir şekilde anlatır.
“1872-73 yazında güneşh günler çoktu, aynı zamanda da
sık sık sağanak oluyordu, öyle ki sıcak aylarda, genellikle
diğer yülarda olduğu gibi, yaban çiçekleri eksik olmuyordu.”
Dolayısıyla mevsim farelere çok uygundu ve “bol üreyen bu
271

E k ler

...

küçük yaratıklar bir süre sonra öyle çoğaldılar ki, köpekler
ve kediler neredeyse yalnızca bunlarla besleniyordu. Tilkiler,
gelincikler ve keseli sıçanlar güzel güzel besleniyordu; böcekyiyen tatu büe fare avlamaya başlamıştı”. Tavuklar tama
men yırtıcüaşmıştı, “san tiranlar (Pitangus) ve Guira’lax yal
mzca fareyle besleniyordu”. Sonbaharda çok sayıda leylek ve
batakhk baykuşu da şölenden paylanm almak üzere geldiler.
Sonra uzun, kurak bir kış geldi; kuru otlar ya yendi ya da un
ufak oldu; ve bannaktan ve besinden yoksun kalan fareler
kitleler hahnde öldüler. Kedüer evlere geri döndü; bataklık
baykuşlan -bunlar gezgindir- bölgeyi terk etti; küçük gecekuşları da öyle az besin bulabüdüer ki, güç bela uçabüiyorlardı, “gün boyu biraz jdyecek btüabümek için evlerin etrafın
da dönüp duruyorlardı.” Aynı kış, kurakhğı izleyen bir aylık
soğukta koyunlar ve sürü hayvanlan da inanümaz sajalarda
telef oldıüar. Farelere gehnce, Hudson, “bu büyük gerüemenin ardından kalan birkaç zavalh, soyu devam ettirmeye ça
baladı” diye belirtir.
Bu örnek başka bir açıdan da önemhdir; düzlüklerde ve
ovalarda bir türün ani çoğalmasımn başka yerlerden gelen
düşmanlan hemen nasü çektiğini ve kendi sosyal örgütlen
meleri içinde korunamayan türlerin nasü kaçınümaz olarak
yok olduğunu gösterir.
Aynı yazar bize Arjantin Cumhuriyeti’nde gözlemlenmiş
mükemmel bir örnek daha verir. Batakhk kunduzu bu ül
kede çok yaygın bir kemirgendir -fareye benzer, fakat bir susamuru kadar büyüktür. Suda yaşar ve çok sosyaldir. Hud
son şöyle der: “Akşamlan hepsi yüzmeye ve oyun oynamaya
suya giderler, yarah insanlann inütilerine ve sızlanmalarına
benzer, tuhaf sesler çıkararak birbirleriyle konuşurlar. Uzun, kaba tüylerinin altında güzel, zarif bir kürkü olan batakhkkunduzu büyük ölçüde Avrupa’ya ihraç edüiyordu: fa
kat yaklaşık altmış yüdır, diktatör Rosas bu hayvanların avlanmasım yasaklayan bir kararname çıkardı. Sonuç, aşın öl
çüde çoğalmalan oldu: suda yaşama ahşkanlıklarını terk
ederek karada yaşamaya ve göç etmeye başladüar ve batakhkkunduzu sürüleri her yanda yiyecek aramaya başladı.
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Aniden meçhul bir hastahğa maruz kaldılar ve hızla telef ol
dular: tür neredeyse yok olmuştur.” (s. 12)
Bir yandan insanın soylannı kurutması, diğer yandan bu
laşıcı hastalıklar; işte, bir türün gehşiminin belh başh engel
leri bunlardır -yoksa yaşam imkânlan için mücadele değü,
böyle bir mücadele hiç yoktur.
Sibirya’dan daha ijd ikhm koşuüanna sahip bölgelerin yi
ne de hajrvan bakımından aym ölçüde fakir olduğunu kamtlayan çok sayıda olgu belirtüebihr. Örneğin, Bates’in çok bihnen eserinde, Amazon nehrinin kıjolanyla ilgüi aym sapta
mayla karşüaşınz.
“Burada çok sayıda memeh, kuş ve sürüngen çeşitlerine
rastlanır, fakat bunlar pek dağınıktır ve hepsi insandan çe
kinmektedir. Bölge öyle geniş ve öyle gür ormarüarla kaplıdır
ki, hayvanlann bolca bulunduğu yerler arasında geniş mesa
feler vardır, buralar diğerlerinden daha çekici yerlerdir.” (Naturalist on the Amazon, 6. baskı, s. 31)
Memehler bakımından fakir olan Brezüya faunasının, kuş
topluluklanyla ügih önceki bir ahntıda gördüğümüz gibi, kuş
lar bakımından hiç de fakir olmaması çarpıcıdır. Bununla bir
hkte, Brezilya ormanlannın özeUiği, Asya’daki ve Afrika’ da
ki ormanlar gibi, aşın nüfus değü, tam tersidir. Aynı şey. Gü
ney Amerika pampalan için de geçerhdir: Hudson, otçul dört
ayakhlara pek uygun olan bu geniş çayırhk alanda tek bir
küçük kemirgene büe rastlamamayı çok şaşırtıcı bıüur. İnsa
nın getirdiği müyonlarca kojoın, sürü hayvanı ve at, bihndiği
gibi, şimdi bu çayırların bir bölümünde otlamaktadır. Yer
kuşları da pampalarda gerek tür gerekse sayı olarak azdır.
VI. Rekabeti önlemek için uyum sağlam a (s. 76)

Tüm kâşif doğacüarın eserlerinde çok sayıda uyum sağla
ma örneği vardır. İçlerinden çok ilginç olan biri Hudson’un
sözünü ettiği tüylü tatudur: “Kendine has bir yol bulmuştur,
bu sayede, hemcinsleri hızla yok olurken o rahat içinde ya
şar. Beslenme kaynakları çok çeşithdir. Her türlü böceği yu
tar, toprağın birkaç parmak altındaki kurtlan ve larvalan
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bvilup çıkarır. Yumurtalara ve yavru kuşlara pek düşkündür;
leşlerle olduğu kadar akbabalarla da beslenir; hayvani yiye
cek bulamadığında bitkisel bir rejime başlar -yoncalar, hatta
mısır tohumları. Böylece, başka hayvanlar açhktan ölürken,
tüylü tatu her zaman besih ve kuvvethdir.” (Naturalist on the
La Plata, s. 71)
Kışkuşlarının uyum sağlama yeteneği onlan yayılma alam çok geniş türlere dahil eder. İngiltere’de, “kışkuşlan hem
ekili topraklara hem de bitek arazilere uyum sağlar.” Dixon,
Birds of Northern shires adh kitabında (s. 67) şöyle der: “Be
sin çeşitliliği avcı kuşlarda hâlâ kuraldır.” Örneğin, aynı ya
zar şunu söyler (s. 65): “Büyük Britanya’nın geniş fundahklannda tepeh şahin yalmzca küçük kuşlarla değil, köstebek
ve farelerle, kurbağ^arla, kertenkele ve böceklerle de besle
nir, küçük şahinlerin çoğu büjrük ölçüde böceklerle beslenir.”
W.H. Hudson’un Güney Amerika’daki tırmaşikkuşlan ai
lesine ayırdığı çok ilginç bölüm, çok sayıda hayvamn rekabeti
önlemek için başvurduklan araçlara dair mükemmel bir di
ğer örnektir; hayatta kalma mücadelesi için genellikle temel
önemde kabul edüen hiçbir süaha sahip olmadan beUi bölge
lerde çoğalmaktadırlar. Behrttiğimiz aüeye güney Meksika’
dan Patagonya’ya uzanan çok geniş bir alanda rastlanmaktadır. Yaklaşık 46 cinse aynimış, 290’dan fazla türle karşüaşınz ve bu türlerin en çarpıcı özelhği üyelerinin alışkanhklanndaki büyük çeşitliliktir. Yalnızca farklı tür ve çeşitler ken
düerine özü ahşkanlüdara sahip olmakla kalmazlar, aym tü
rün içinde de bulundukları farkh yerlere göre değişen farkh
yaşam ahşkanhklan vardır. “Ağaçkakan gibi bazı Xenops ve
Magarornis türleri böcek aramak için ağaç gövdelerine dikey
olarak tırmanırlar, fakat baştankaralar gibi daUann ucunda
ki yapraklan ve küçük dalcıklan da yerler; öyle ki, tüm ağaç,
kökünden en tepedeki yapraklanna kadar onların av alamdır. Sclerurus, en karanhk ormanlarda yaşamasına ve çok
kıvnk pençeleri olmasına rağmen, besinini asla ağaçlarda aramaz, özelhkle yerde, düşen yapraklar arasında arar; fakat,
tuhaf olan şudur ki, korktuğu zaman, en yakın ağacın gövde
sine doğru uçar ve dik bir pozisyonda ağaca tutunur, kımü274
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damadan, sessiz kahr, koyu rengi sayesinde fark edümez.”
vs. Yuva yapma ahşkanlıklanna gehnce, bu çok değişir. Ör
neğin, tek bir tür içinde üç çeşit kuş yuvalannı küden, ocak
biçiminde yaparlar, dördüncü bir çeşit ağaçlarda küçük dedlardan 3Tiva yapar, beşinci bir çeşit ise, yahçapkını gibi, bir
yamaçta kendine bir çukur kazar.
Hudson bu geniş aüe hakkında, “tüm Güney Amerika’da
görülür; çünkü uyum sağlamış herhangi bir türün bulunma
dığı ne bir üdım, ne bir toprak, ne de bitki örtüsü vardır,”
der, “bu aüe, doğal süahtan en yoksun kuşlar aüesidir”. Syevertsov’un belirttiği ördekler gibi (metne bakımz), ne pen
çeleri vardır, ne de güçlü gagalan; “bunlar ürkek canlüardır,
karşı koyacak bir şeyleri, güçleri ve süahlan yoktur; hareket
leri diğer türlerden daha az canh ve güçlüdür, uçuşlan çok
cansızdır”. Fakat -Hudson’un ve Asara’nın gözlemiyle- “on
larda sosyal ahşkanhklara karşı koyan, yalmzhğı zorunlu kı
lan yaşam koşullan”mn varhğına rağmen, “yüksek düzeyde
sosyal bir düzenleri vardıı^’. Deniz kuşları gibi yumurtlamak
için büyük birlikleri oluşturamazlar, çünkü ağaçlardaki bö
ceklerle beslenmektedirler ve her bir ağaçtan ajm ayn yararlanmalan gerekir -bu işi büyük bh titizhkle, her biri kendi
için yapar; fakat “uzak mesafelerden birbirleriyle konuşa
rak” ormanda birbirlerini sürekli olarak çağırırlar; ve Bates’
in pitoresk tasvirinden gayet iyi büdiğimiz şu “gezgin sürüler”i oluşturmak için bh-leşirler. Hudson ise, “tüm Güney Amerika’da birhkte hareket etmek için ilk önce Dendrocolapti(¿se’lerin bir araya geldiğini, diğer aüelerden kuşlann da on
lan izlediklerini ve onlarla işbirliği yaptıklanm, ancak bu şe
küde zengin bir ganimete konabüeceklerini deney yoluyla büdiklerini” düşünür. Hudson onlann zekâlarım da son derece
över. Sosyallik ve zekâ her zaman at başı gider.
VII. Ailenin kökeni (s. 86)
Vahşiler üzerine bölümü yazarken, İbranüerde ya da Ro
ma İmparatorluğu’nda gördüğümüz patriarkal ailenin insan
kurumlan içinde nisbeten geç ortaya çıkışıyla ilgili antropo275
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loğlar arasında belli bir anlayış birliği oluşmuş gözüküyordu.
Bununla birlikte, o zamandan beri çok sayıda eser yayımlan
dı. Bunlarda, Bachofen ve Mac Lennan’ın savunduğu, özel
likle Morgan’ın sistematikleştirdiği ve daha sonra Post, Mak
sim Kovalevski ve Lubbock’un gehştirip onayladıkları fikir
ler tartışılmaktadır. Bu eserlerin en önemhleri Danimarkah
Profesör C.N. Starcke’m {Primitive Family, 1889) ve Helsingfors’lu Profesör Edward Westermarck’in eseridir {The History
o f human Marriage, 1891; 2. baskı 1894). Evlihğin ükel bi
çimleri ve toprak mülkiyetinin ükel biçimleri sorunlarıyla il
güi de durum aynıdır. Yetenekh kâşifler okıüu tarafından gehştirilen, köy komünü üzerine Maurer ve Nasse’in fikirleri
ve modern antropologların klamn ükel komünist yapısı üze
rine fikirleri neredeyse genel bir kabul görmüştür. Bu fikir
ler, Fransa’da Fustel de Coulanges’ın, İngütere’de Frédéric
Seebohm’un ve başkalarının eserlerine yol açmıştır. Bu eser
lerde -gerçek derinlikten çok parlak lafieırla- bu fikirler göz
den düşürülmeye, modern araştırmaların vardığı sonuçlar
kuşkulu kılınmaya çalışüıyordu (bkz. Profesör Vinogradov’
un önemh eseri, Villainage in England’m Önsöz’ü). Aynı şe
küde, klamn ük dönemlerinde aüenin yokluğu üzerine fikir
ler antropologların ve antik hukuk öğrencüerinin çoğu tara
findan kabvd görmeye başladığında, Starcke ve Westermarck
gibüerin eserleri ortaya çıktı. Bu eserlerde insan, İbrani gele
neğine uygun olarak, patriarkal aüeyle birlikte ortaya çıkmış
ve sanki Mac Lennan’ın, Bachefon’un ya da Morgan’ın behrt
tiği haUerden hiç geçmemiş gibi sunulmuştu. Bu eserler, özelhkle parlak bir eser olan History of Human Marriage, çok
okunmuş ve beüi bir etki yaratmıştır: karşıt tezi destekleyen
kapsamlı eserleri okumamış olanlar tereddüte kapılmışlar
dır; Fransız Profesör Durkheim gibi konuya aşina bazı ant
ropologlar ise uzlaştırıcı, fakat pek net olmayan bir tavır benimsedüer.
Bu tartışma, karşüüdı yardımlaşma üzerine bir eserin ko
nusunun biraz dışına çıkmaktadır. İnsanhğın ük çağlardan
beri kabile hahnde yaşadığı olgusu tartışümamaktadır; hat
ta, insamn, bizim anladığımız anlamda aüenin var olmadığı
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bir evreden geçmiş olduğu fikrinden şoke olanlar bile bunu
tartışma konusu etmemiştir. Yine de konu önemhdir ve zikredümeyi hak eder. Ne var ki, konujm derinlemesine ele al
mak için ayrı bir kitap gerektiğini de ekleyehm.
Eski kurumlan ve özellikle insan türünde varhklann ük
ortaya çıktığı döneme tarihlenen kurumlan bizden saklayan
örtüyü kaldırmaya çabaladığımızda, -doğrudan tanüdık yok
luğundan- her kurumun kökenine kadar uzanarak, ahşkanhklarda, geleneklerde, göreneklerde, şarküarda, folklorda,
vs. bıraktığı en ufak izleri büe titizlikle kaydederek çok güç
bir çahşma yürütmemiz gerekir; sonra, bu incelemelerin her
birinin sonuçlarım bir araya getirerek, tüm bu kurumlann
birlikte var olmuş olduğu bir toplumu zihnimizde yeniden
canlandırmamız gerekir. Kesin sonuçlara varmak için zorun
lu olan, özel noktalann defalarca titizlikle incelenmesinin ve
göz korkutan olgular yığımnın gereği anlaşıhr. Bu, tam da
Bachofen’in anıtsal eserinde ve takipçüerinin eserlerinde bu
lunan, fakat karşıt okulunküerde eksik olan şeydir. Bay Westermarck’ın topladığı olgular yığım kuşkusuz kapsamlıdır ve
eseri eleştirel deneme olarak elbette çok değerhdir; fakat,
Bachefon’un, Morgan’ın, Mac Lennan’ın, Post’un, Kovalevski’
nin, vs. eserlerini incelemiş olanları ve köy komünü okulu
nun çahşmalanna aşina olanlan görüşlerim değiştirmeye ve
patriarkal aüe teorisini kabul etmeye yöneltemez.
Örneğin, Westermarck’ın primatlann aüe ahşkanhklanndan çıkardığı argümarüar, bizce, atfettiği değerö kesinlikle
sahip değülerdir. Çağdaşımız maymunların sosyal türlerinde
aile üişküeri hakkında büdüderimiz kesinhkten çok uzaktır,
sosyal olmayan iki tür ise, orangutanlar ve goriller, tartışma
dışı bırakılmahdır, çünkü her ikisi de, metinde belirttiğim
gibi, yok olmakta olan türlerdir. Tersiyer dönem sonundaki
primatlarda dişi-erkek üişküeri hakkında da daha az şey bi
hyoruz. O dönemde yaşamış olan türlerin hepsi muhtemelen
yok olmuştu ve insamn meydana geldiği ata biçimin hangisi
olduğunu kesinlikle bümiyoruz. Yaklaşık olarak söyleyebile
ceğimiz tek şey, o dönemde son derece kalabahk olan farkh
maymun türlerinde cinsel üişküerde büyük bir çeşitlüiğin
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kuşkusuz var olmuş olduğu; ve o zamandan beri primatların
ahşkanlıklannda büyük değişimlerin meydana gelmiş oldu
ğudur -başka birçok memeli türünde son iki yüzyüda meyda
na gelmiş olanlar gibi değişimler.
Demek ki, tartışma insan kurumlanyla sımrlandırümalıdır. Patriarkal ailenin, kökü nisbeten geç tarihli bir kurum
olduğunu savunanların temel gücü, her ilkel kuruma ait çe
şith izlerin -aym halkın ya da aym kabüenin tüm diğer ku
rumlan hakkında büdiklerimizle karşüaştırüarak- titizlikle
incelenmesinde yatmaktadır.
Grerçekten de, ükel insanlar arasmda, Bachefon ve Morgan’ın fikirlerini kabul edersek bize anlaşıhr gelecek, fakat
karşıt hipotezde tamamen anlaşılmaz olan kurumlar çevrimi
vardı. Bunlar: aynimış, patemal aüe tarafından yok edümediği sürece var olan komünist klan yaşamı; uzun evler’de ve
gençlerin kabüeye kabul [inisiyasyon] derece ve yaşlarına
göre ayn uzun evlerden oluşan sınıflar halinde yaşam (M.
Maclay, H. Schurz); metin içerisinde birçok örneğini verdi
ğim, kişisel mal birikimindeki kısıtlamalar; bir başka kabüe
den ahnan kadınlann, özel mülk olmadan önce tüm kabüeye
ait olması; ve Lubbock’un anahz ettiği birçok benzer kurum.
Giderek çöken ve sonunda, köy komünü evresinde yok olan
tüm bu kurumlar, “kabüe evlüiği” teorisiyle tamamen uyum
içindedir; fakat patriarkal aüe teorisinin yandaşİEin bunlan
göz ardı eder. Sorunu tartışmamn doğru biçimi kuşkusuz bu
değü. İlkel insanlann, bizim bugün sahip olduğumuz gibi üst
üste ya da yan yana birçok kurumu yoktu. Tek bir kıjrumlan
vardı, o da klan, klan üyelerinin tüm karşüıkh ihşküerini
kapsıyordu. Evlüik ihşküeri ve mülkiyet üişküeri klanla ügih üişküerdir. Ve, patriarkal aüe teorisinin savunucuları, en
azından, yukarda belirtüen -ve zamanla kaybolmuş- kurum
lar çevriminin, bu tür kurumlarla çehşen bir sistemde -pater
familias yönetimindeki ayn aüeler sisteminde- yaşayan in
sanlann bir arada olduğu koşuUarda nasü var olabüdiğini bi
ze kanıtlamalıdırlar
Patriarkal aüe teorisi savunucıüannın bazı ciddi güçlük
leri bir yana bırakma tarzları hiç de bihmsel değüdir. Öme278
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ğin Morgan, birçok ükel kabüede “grupların sınıflandırılma
sı” sistemi olduğunu ve buna kesinhkle uyulduğunu; aynı ka
tegoriden tüm bireylerin birbirlerine sanki erkek ya da kız
kardeşlermiş gibi hitap ettiklerini; daha genç kategoriden bi
reylerin ise annelerinin kız kardeşlerine anne diye hitap et
tiklerini, vs. çok sayıda kanıtla gösterdi. Bunun basit bir üs
lup -daha yaşh kişilere saygı ifadesinin bir biçimi- olduğunu
söylemek, saygı ifade etmenin bu özel biçiminin, farkh köken
den bu kadar çok halk arasında, çoğunda günümüze kadar
sürecek şeküde niçin baskın çıktığını açıklama güçlüğünden
kolayhkla sıyırtmaktır. Ma ve pa’mn bir bebeğin en kolay te
laffuz edebüeceği heceler olduğu kabul edüebihr, fakat so
run, çocuk düine özgü bu seslerin niçin yetişkinler tarafın
dan kuUanüdığı ve gayet tanımh bir kişüer kategorisine uy
gulandığıdır. Annelerin ve kız kardeşlerin ma diye adlandırüdığı bu kadar çok kabüede, niçin babaya tiatia {diadia’mn
-amca- benzeri), dad, da ya da pa denir? Teyzelere de verüen
anne’ adının yerine niçin daha sonra ayn bir isim geçmiştir?
Vs. Fakat, vahşüerde annenin kız kardeşinin çocuğa bakım
da anne kadar büyük sorumluluk taşıdığını ve eğer sevüen
çocuğu ölüm alırsa, öteki “anne”nin (teyzenin) çocuğun öte
dünyaya yolcıüuğuna eşhk etmek için kendini kurban ettiği
ni öğrendiğimizde; bu adlarda, basit bir üslup’tan ya da saygı
behrtisinden daha derin bir şey olduğunu kesinhkle görürüz.
Lubbock, Kovalevski ve Post’un titizhkle inceledikleri ve hep
si aym anlama gelen tüm bir hayatta kalma çevriminin varhğım öğrendiğimizde bunu daha iyi kavranz. Akrabahğın ana
tarafından kabul edüdiği -“çünkü çocuk daha çok annesiyle
kahr”- kuşkusuz söylenebihr; ya da bir erkeğin ve farkh kabüelerden birçok kadımn çocuklanmn, yamyamların “fizyo
lojideki cehaletleri” nedeniyle annelerinin klanına ait olduk
lan olgusu açıklanabüir; fakat bu argümanlar, bu önemdeki
sorular için yeterince ciddi olmaktan uzaktır, özeUüde anne
adım taşıma zorunluluğunun her açıdan annenin klanına ait
olmayı gerektirdiğini büdiğimizden bu böyledir: yani anne
klanımn tüm mülkünde hak sahibi olma, klamn korumasın
dan yararlanma hakkı, klan üyelerinden hiçbirinin saldırısı
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na uğramama güvencesi ve her bir klan üyesine yapılan hak
sızlığın intikamım alma görevi.
Bir an için bu açıklamaları tatmin edici bulsak da, bu tür
den her bir olgu kategorisi için -ve bunlar da çok sayıdadırfarklı bir açıklama bulmak gerektiğini bir süre sonra göre
ceğiz. Birkaçım belirtelim: mülkiyetle ya da toplumsal du
rumla ügüi hiçbir ayrımın olmadığı bir dönemde klanların sı
nıflara bölünmesi; bunun sonucu olan ve Lubbock’un belirt
tiği tüm âdetler ve egzogami; soy birliğini kamtlamaya yöne
lik kan paktı ve bir dizi benzer âdet; klan tanrüannın ardın
dan gelen aüe tanrüarımn ortaya çüaşı; yalmzca felaket dö
nemlerinde Eskimolar arasında değil, çok farkh kökenden
gelen birçok kabüede de var olan kadınların değiş tokuşu;
uygarhğın daha alt düzeylerine doğru inüdikçe daha da gev
şek bir hal alan evlüik bağı; “büeşik” evülikler -sırayla sahip
olduklan tek bir kadınla birçok erkeğin evlüiği; bayramlarda
ya da her beşinci, altıncı ya da başka bir günde evlilik kısıtlamalanmn kaldmiması; aüelerin “uzun ev”lerde birlikte
yaşaması; üeri bir dönemde büe öksüz çocuğun dayı tarafın
dan yetiştirilmesi; ana soyIvüuktan baba soyMuğa aşamah
geçişi gösteren önemli sayıda geçiş biçimi; çocuk sayısının
klan tarafından -aüe tarafindan değü- sınırlandmiması ve
boüuk dönemlerinde bu sert önlemin kaldırüması; klan kısıtlamalanndan sonra ortaya çıkan aüe kısıtlamaları; kabilenin
çıkarı için yaşhlann kurban edümesi; kabüeninin görevi olan, ancak kelimenin modem anlamıyla aüeyi nihayet oluş
muş olarak bulduğumuzda “aüe işi” halini alan kısasa kısa
yasası ve daha birçok âdet ve ahşkanhk; düğün ve düğün
öncesi törenler, bunların karakteristik örneklerini Sir John
Lubbock’un ve birçok modern Rus yazannın eserlerinde bu
luruz; soy çizgisi anadan geldiğinde evlüik formalitelerinin
yokluğu ve soy çizgisinin babadan kaynaklanır hal aldığı ka
büelerde bu formaütelerin ortaya çüaşı -bu ve benzeri birçok
olgu,ı Durkheim’ın gözlemi gibi, bizim büdiğimiz anlamda

1. Bkz. Marriage Customs in many Lands, H.N. Hutchinson, Londra, 1897.
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evlüiğin “ancak hoşgörü gösterilen bir şey olduğunu ve uzlaş
maz güçlerin karşı çıktığım” gösterir; bir kişi öldüğünde, ki
şisel olarak ona ait olan her şeyin imhası; ve nihayet, çok sa
yıda gelenek,2 mit (bkz. Bachefon ve çok sayıdaki öğrencisi),
folklor, vs... hepsi de aym anlama gelen şeyler söyler.
Doğal olarak bu, kadının erkekten daha üstün görüldüğü
ya da klamn “başında” olduğu bir bir dönemin varhğını ka
nıtlamaz; bu, tamamen farkh bir sorudur ve benim kişisel
fikrim böyle bir dönemin asla olmadığıdır. Bu, cinsel birleş
melere kabilenin hiçbir kısıtlama getirmediği bir dönemin
var olduğunu da kanıtlamaz -bu, bihnen her şeyin zıttı olur
du. Fakat, kısa süre önce gün ışığna çıkan olgu yığını karşıhkh üişküeri içinde ele ahndığında, çocuklarıyla birlikte, izo
le çiftler ükel klanda büe var olmuşsa eğer, bu ük aüelerin
yalmzca hoşgörü gösterilen istisnalar olduklannı, dönemin
bir kurumu olmadığım kabul etmek gerekir.
VIII. özel m ülkiyetin m ezar başında im hası (s. 97)

1892-1897’de J.M. Groot tarafından Leyde’de yayımlanan
önemh bir kitap olan The Religious Systems o f China'Asi bu
fikrin doğrulandığım görüyoruz. Başka yerlerde olduğu gibi
Çin’de de, ölen birinin tüm maüanmn mezarı başında imha
edüdiği bir dönem olmuştur -taşınır maUarı, köleleri, hatta
dostlan ve vasaUarı, doğal olarak da dul karısı. Bu geleneğe
son vermek için ahlâkçüann yümadan çaba göstermesi ge
rekti. İngütere’deki Çingeneler arasında içlerinden birine ait
her şeyi mezan başında imha âdeti günümüze kadar yaşadı.
Slough yakınlannda 1896’da ölen Çingene krahçesinin tüm
kişisel maUan mezarı başında imha edüdi. Önce, atı öldürül
dü ve yenüdi. Sonra, tekerlekli evi, koşum takımları ve krahçeye ait olmuş çeşith eşyalar yaküdı. Gazeteler bu olaydan
söz ettüer.

2. Bu geleneklerin birçok ilginç ve yeni biçimi Wilhelm Rdeck tarafından bir
araya getirilmiştir: Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland,
eseri analiz eden Dürkheim, A/in«aire Sociologie, II, 312.
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IX. “Bölünm em iş aile” (s. 118)

Bu kitabın yayımlanmasının ardından, güney Slovenlerinin Zadruga’sı ya da “bileşik aUe”yle ilgüi ve bunu diğer aüe
örgütlenmesi biçimleriyle karşüaştıran çok sayıda ijd eser
çıktı: özellikle, Ernest Müer, Jahrbuch der Internationaler
Vereinung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirthschaftslehre içinde, 1897 ve I.E. Geszow, Zadruga in
Bulgaria ye Zadruga-Ownership and Work in Bulgaria (her
üdsi de Bıügarca). Aynca Bogosiç’in iyi bilinen incelemesini
de belirtmehjdm: De la forme dite “inokosna” de la famille ru
rale chez les Serbes et les Croates, Paris, 1884). Bu inceleme
metinde göz ardı edümiştir.
X. Loncaların kökeni (s. 162)

Loncalann kökeni çok sayıda tartışmanm konusuydu. Es
ki Roma’da meslek loncalanmn ya da zanaatkâr “kuruUan”
mn varhğından şüphe dujadamaz. Gerçekten de, Plutarkhos’
un bir paragrafında, Numa’nın loncalar hakkında yasal dü
zenleme yaptığı görülür. “Halkı meslek gruplanna göre ayır
dı... yardım dernekleri kurmalanm, şenlikleri ve toplantılan
olmasını emretti ve her mesleğin haysiyetine layüc olarak
tanrüar karşısında hangi ibadeti yerine getirmesi gerektiği
ni behrtti.” Bununla birhkte, “meslek kurullan”m icat eden
ya da kuramn Roma kralı olmadığı da neredeyse kesindir bunlar Antik Yunan’da vardı. Muhtemelen bu kuruUan krahyet yasalanna tabi kümıştır; tıpkı on beş asır soma Phihppe le Bel’in Fransa’daki meslekleri, onlara büyük zarar ve
rerek, krahyetin gözetimine ve yasalanna tabi küması gibi.
Numa’mn haleflerinden birinin, Servius TuUius’un da bu ku
rullarla ügih bazı yasalar çıkardığı söylenir. 3

3. A Servio Tullio populuis romanus relatus in œnsum, digestus in classes,
curiis atque œllegüs distributus (E. Matin-Saint-Léon, Histoire des corpora
tions de métiers depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791, vb.,
Paris, 1897).
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On ikinci, hatta onuncu ve on birinci yüzyülarda büjdik
bir gehşme göstermiş olan loncalann eski Roma “kuruFlannın bir rönesansı olup olmadığı sorusunu tarihçüerin sorma
sı -bu “kurul”lar, önceki ahntıdan anladığımız gibi, ortaçağ
loncasına da tamamen denk düştüğünden- çok doğaldır.^
Gerçekten de, roma modehne göre öı^tlenm iş loncaların be
şinci jdizyüa kadar güney Gahçya’da varhğı biünmektedir.
Aynca, Paris’teki kazüar sırasında bulunan bir yazıt, Tiberius döneminde bir nautse loncasımn varhğım göstermekte
dir; ve 1170 yüında Paris’teki “sakalar”a verüen bir ferman
da haklanmn ab antiquo var olduğu belirtümektedir (aym
yazar, s. 51). Fransa’da ortaçağ başlarında. Barbar istilalanndan sonra loncalann ayakta kalmasında olağandışı hiçbir
şey yoktur.
Buna rağmen, HoUanda meslek birliklerinin, Norman loncalarımn, Rus arteZlerinin, Gürcü amkari’lerinm, vs. üle de
bir Roma, hatta Bizans kökeni olduğu üeri sürülemez. Kuş
kusuz, Normanlarla Doğu Roma İmparatorluğu’nun başşehri
arasındaki ihşküer canhydı ve Slovenler (Rus tarihçüerin ve
özellikle Rambaud’nun kamtladığı gibi) burada aktif olarak
yer ahyorlardı. Dolayısıyla, Normanlar ve Ruslar Romahla
nn meslek birhği örgütlerim kendi ülkelerine ithal etmiş ola
bilirler. Fakat, arteVin daha onuncu yüzyüda tüm Ruslann
gündeük yaşamımn özü olduğunu gördüğümüzde; ve bu ar
teVin, modern zamanlara kadar hiçbir tür yasama tarafından
asla kurala bağlanmamış olsa da, Romahlann “kurul”uyla ya
da Batıh devletlerin loncasıyla aynı karakteristik çizgüeri ta
şıdığını gördüğümüzde; Doğu ülkelerindeki loncaların. Roma
kurullanndan daha eski bir kökene sahip olduğunu kabul et
meye daha fazla mejdih oluruz. Gerçekten de, Romahlar ken
di sodalitia ve collegia’larimn ‘Tunanlann hetairiai olarak
adlandırdıklan şejr” olduğunu gayet ijd büiyorlardı (MartinSaint-Leon, s. 2) ve Doğu ülkelerinin tarihi hakkında büdüc-

4. Roma sodalitia’sı, anlayabildiğimiz kadarıyla (aynı yazar, s. 9), Berberilerin ço/’lanna denk düşer.
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lerimizden yola çıkarak, Mısır gibi Doğu’nun büjrük millet
lerinin de aynı lonca örgütlenmesine sahip olduğu sonucuna,
pek az hata payıyla varabüiriz. Bu örgütlenmenin ana hat
ları, bunlara rastladığımız her yerde aynıdır. Aym meslekten
ya da aynı işi yapan insanlann birhğidir. Bu birhğin, ükel
klan gibi, kendi tannian ve kendi kültü vardır, her birhğe
özgü bazı sırlar her zaman vardır; birhk tüm üyelerini erkek
kardeş ve kız kardeş kabul eder -beUd, (kökeninde) böyle bir
akrabahğın gens içinde içerdiği tüm sonuçlar da geçerhdir ya
da en azından, klan içinde erkek kardeşlerle kız kardeşler arasında var olan ihşküeri sembohze eden ya da belirten seremonüeri içerir; nihayet, klan içinde var olan tüm karşıhkh
destek yükümlülükleri bu birlikte de bıüunur: başka şeylerin
yanı sıra, meslektaşlar birhği arasında bir cinayet ihtimah
karşısında büe dışlama, tüm klamn yaı^ç karşısındaki so
rumluluğu ve önemsiz bir anlaşmazhk durumunda olayı lon
ca yargıçlan, daha doğrusu hakemleri karşısına çıkarma zo
runluluğu. Dolayısıyla loncanın klan modeline göre şekülendiği söylenebüir.
Metinde köy komününün kökenine dair yaptığım sapta
maların loncaya, artel’e ve meslek ya da iyi komşuluk cemi
yetlerine de uygulanabüeceği kamsındayım. Eskiden insan
lan klanlan içinde birbirine bağlayan bağlar, göçlerin, babasoylu aüenin ortaya çıkışının ve işgal edüen yerlerin giderek
çeşitlenmesinin ardından gevşediğinde, yeni bir toprak bağı
kuruldu: köy komünü; ve bir işgal bağı yeni bir cemiyet için
de insanları birleştirdiğinde: hayali klan kuruldu. Yalnızca
üd, üç ya da daha fazla kişi söz konusu olduğunda, bu hayah
klan, “kankardeşhği cemiyeti” oldu (Slavlann pobratimstvo);
ve farkh kökenlerden çok sayıda insanı, yani farkh klanlar
dan gelen ama aym köyde ya da aym şehirde (hatta kimi za
man farkh köy ya da şehirde) oturan insanları birleştirmek
gerektiğinde, bunun adı fratri, hetairiai, amkari, artel, lonca
oldu.5
5. Bu fikrin, Numa’nın “meslek kurullan”yla ilgili yasa yapması üzerine Plutarkhos’un yazdığı bir paragrafta nasıl bir açıklıkla ifade edildiğini görmek
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Böyle bir örgütün fikrine ve biçimine gehnce, bu daha yabanü evrede mevcuttu. Gerçekten de, yabanüların tüm klanlannda savaşla, büyüyle, gençlerle ilgüi gizh örgütlerin oldu
ğunu ve meslek “sırlan” olduğunu, avcüık ve savaşla ügih bi
limin bu sırlarla aktarüdığım bihyoruz: Tek kehmeyle Mikluho-Maclay’ın tarif ettiği gibi “kulüp”ler. Bu “sır”lar, muhte
melen, gelecekteki locaların prototipiydi.^
Yukarda belirttiğim E. Martin-Saint-Léon’un kitabına ge
hnce, Paris’teki mesleklerin örgütlenmesi üzerine -Boüeau’
nun Livre des métiers kitabında tarif ettiği gibi- değerh bügi1er ve bibhyografik notlarla birhkte, Fransa’nın değişik bö
lümlerindeki komünlerle ügih bügüer de içerdiğini eklemehyim. Fakat, Paris’in (Moskova ya da Westminster gibi) bir
“krahyet şehri” olduğunu ve sonuç olarak, ortaçağ özgür şe-

şaşırtıcıdır: “Ve halkı, “Ben bir Sabin’im” ya da “Ben bir Romalıyım” ya da
“Ben bir Tatius tebasıyım” veya “Ben bir Romulus tebasıyım” demeye yönel
ten bu ruh halini şehirden ilk o, bu yolla sürdü.” Başka deyişle, soy farkı
fikrini ortadan kaldırdı.
6. H. Schurtz’un “yaş mertebesine göre sınıflar” ve uygarlığın barbar evrele
rinde gizli birliklerle ilgili eseri (Altersklassen und Mânnerverbande: eine
Darstellung de Grundformen der Gesellschaft, Berlin, 1902), ben bu sayfala
rın provalarını okurken elime geçti. Eser, loncalann kökeni üzerine yukar
da belirtilen hipotezi doğrulayan çok sayıda olgu içermektedir. Büyük bir
komünal evi, kesilen ağaçlann ruhuna zarar vermeden inşa etme sanatı;
düşman ruhlan banştıracak şekilde maden dövme sanatı; av sırları ve avı
neşeli kılan seremoni ve maskeli danslar; vahşilerin sanatlarını genç erkek
lere öğretme sanatı; düşmanların büyüsünden korunmanın gizli yollan ve
ardından, savaş sanatı; tekne, balık ağı, hayvan pusulan ve kuş tuzaklan ve
son olarak, dokumacılık ve kumaş boyamayla ilgili kadınlann sanatlan
-bunlar, eski zamanlarda işe yarar olabilmek için gizlilik gerektiren “hile”ler
ve “sır”lardı. Dahası, bunlar çok eski zamanlardan beri, gizli cemiyetler ta
rafından yalnızca çetin bir inisiyasyona katlanmış olanlara aktanlıyordu. H.
Schurtz, kökenleri “matrimoniyal sınıflar'’ kadar eski olan ve -gizli nitelik,
aile karşısında ve kimi zaman klan karşısında bağımsızlık, özel tannlara or
tak ibadet, ortak yemek, topluluk ve cemiyet içinde yargılama gibi- gelecek
teki loncanın tüm öğelerini içeren gizli cemiyetler ve (savaşçılardan, avcılar
dan oluşan) “kulüpler” ağının vahşilerin yaşamında var, olduğunu gösterir.
Dökümhane ve teknelerin konduğu yer genellikle erkek kulüplerinin eklen
tileridir; ve “uzun evler” kesilen ağaçların ruhlarıyla nasıl başa çıkacağım
bilen özel zanaatkârlar tarafından inşa edilir.
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hir kıarumlarının, özgür şehirlerde eriştiği gehşme düze3dne
burada asla erişemediğini hatırlamak gerek. “Tipik bir mes
lek birhği görüntüsü” sunmaktan uzak olan Paris meslek bir
likleri ‘Tcralhğın doğrudan himayesi altında doğmuş ve gehş
miştir”, bu nedenle, Fransa’nın kuzeydoğusunda, Lyon’da
MontpeUier’de, Nîmes’de ya da İtalya’nın, Flandres’in, Al
manya’nın, vs. özgür şehirlerinde eriştiği olağanüstü yaygın
hğa ve tüm şehir yaşamı üstündeki etkiye asla erişemedi
Yazar bu himayeyi bir üstünlük nedeni olarak kabul ediyor
fakat, tersine, bu bir geri kalmışhk nedenidir; çünkü. Roma
daki imparatorluk iktidanmn ve Fransa’daki krahyet ikti
darının müdahalesinin zanaatkâr loncalarının yaşamım na
sü yok edip felç ettiğini kitabının çeşith bölümlerinde kendisi
açıkça göstermektedir.
X I. Ortaçağda p a za r ve şehir (s. 173)

Ortaçağ şehri üzerine bir kitapta {Markt und Stadt in ih
rem rechtlichen Verhältnis, Leipzig, 1896) Rietschel, ortaçağ
daki Alman komünlerinin kökeninin pazaz-’da aranması ge
rektiği fikrini üeri sürdü. Bir piskoposun, bir manastırın ya
da bir prensin himayesi altındaki yerel pazar, tüm tüccar ve
zanaatkâr nüfusu bir araya getiriyordu, fakat çiftçüeri değü.
Pazar yerinin etrafında odaklanan ve çeşith mesleklerden zanaatkârlarla dolu şehirlerin bölümlere ayrüış tarzı bunun
kamtıdır: Bu bölümler genellikle Eski Şehir’i oluşturuyordu.
Yeni Şehir ise prense ya da krala ait kırsal bir köydü. Her iki
şehir de farkh yasalarca yönetüiyordu.
Ortaçağdaki tüm şehirlerin gehşiminin başlangıcında pa
zarın, yurttaşlann zenginhğinin atmasına katkıda buluna
rak ve onlara bağımsızlık fikirleri aşüayarak önemli bir rol
oynadığı kesindir; fakat, ortaçağdaki Alman şehirleri üzerine
çok iyi bir eserin {Die Entstehung des deutschen Städtewessens, Leipzig, 1898) yazan olan Carl Hegel’in belirttiği gibi,
şehrin yasası pazann yasası değildir; ve Hegel’in çıkardığı
sonuç, ortaçağ şehrinin üdli kökeni olduğu şekhndedir (bu
düşünce, bu kitaptaki kanüan doğrular). Ortaçağ şehrinde,
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“yan yana yaşyan üd nüfus vardır: biri kırsal, diğeri tama
men şehirh”; şehre dahü olmuş köy komünü ya da Mmende
örgütlenmesi altında yaşayan kırsal nüfustu.
Tacir loncalanyla ügüi olarak, Herman van den Linden’in
eseri {Les guildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen
âge, Gand, 1896; Recueil de Travaux publiés par la faculté de
Philosophie et Lettres) özel olarak anümaya değer. Yazar, bu
loncalann endüstriyel nüfus üzerinde, özeHüde çuhacılar üzerinde yavaş yavaş edindiği otoritenin ve pohtik iktidarın
kademeli gehşimini belirtmektedir; ve bu büyüyen güç kar
şısında zanaatkârlann oluşturduklan birhği belirtmektedir.
GeneUikle şehrin özgürlüklerinin ortadan kalkmasına denk
düşen geç bir evrede tacir loncasımn ortaya çıkışıyla ügüi olarak bu metinde, daha yukarda gehştirilen füdr, H. van den
Linden’in araştırmalanyla doğrulanmış gözükmektedir.
XII. Çağım ızın birkaç köyünde karşılıklı
yardım laşm a örgütleri; İsviçre; H ollanda (s. 223)

•[Komünal mülkiyetin varhğını sürdürmesi İsviçre’de üginç bir hal aldı. Dr. Brupbacher, aşağıda belirtüen kitaplan
bana yoUayarak kısa süre önce konuya dikkatimi çekme incehğini gösterdi.
Zug kantonunun üd vadisi vardır, Argeri vadisi ve Zug
vadisinin dibi. Dr. K Rüttimann’ın belirttiği gibi, on “pohtik
komün” bu kantonu oluşturur; ve “Zug kantonunun tüm bu
pohtik komünlerinde, Menzingen, Neuheine ve Risch hariç,
özel mülkiyet topraklannın yanı sıra, küçüklü büyüklü AUmends korporasyonlanna ait önemh toprak parçalan vardır
(tarlalar ve ağaçlanduılmış alanlar), bu korporasyon üyeleri
buralan ortak idare ederler. Bu AUmends birhkleri günü
müzde Zug kantonunda korporasyon adı altında büinmekte
dir. Oberägeri, Unterägeri, Zug, Walchwü, Cham, Steinhau
sen ve Hünenberg komünlerinde her bir komün için bir kor-

* Köşeli parantez içindeki bölüm Fransızca baskıdan eklenmiştir; 1. Ergüden.
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porasyon vardır, fakat Baar komününde beş korporasyon var
dır.”
Bu korporasyon mülklerine vergi dairesi 6.786.000 Frank
değer biçmiştir.
Bu korporasyonların tüzükleri Allmends mülklerinin “or
tak, devredilemez, bölünemez ve ipotek edilemez mülkler”
olduğunu belirtir.
Bu “korporasyonlar”ın sahipleri eski kentsoylu “aileler”
dir. Bu ailelere dahil olmayan komünün tüm diğer yurttaş
ları, korporasyona da dahil değildir. Ajnca, Zug kantonun
daki bazı komünlerden aüeler, Zug köy komününün kentsoy
lusudur. Eskiden yerleşmiş yabancılar sınıfı vardı (Beisas
sen), bunlar kentsoylularla kentsoylu olmayanlar arasında
bir konumdaydılar, fakat şimdi bu sınıf yoktur. Yalnızca
kentsoylu AUmend üzerinde hak sahibidir (ya da korporas
yon haklan), bu haklann kapsamı değişir ve bazı komünlerde
komünal toprak, üzerinde inşa edüen bir evin mülkiyetine
bağlanır. Gerechtigkeiten denen bu haklar günümüzde yabancüar tarafindan bile satın alın abilir.
Yabancüann akını, Zug cumhuriyetinde, Miaskovski ve
Kovalevski’nin İsviçre’nin başka bölgeleri için behrttikleri ol
gunun aynısını meydana getirdi. Yalnızca eski ailelerden ge
lenlerin (hâlâ oldukça önemh olan) komünal mülk edinme
hakkı vardır. Her bir komünün şu anki sakinlerine gehnce,
bunlar “pohtik bir komün” oluştururlar ve bu hahyle, eski ko
münün haklanmn mirasçısı değülerdir.
On sekizinci jdizyü sonunda komünal toprakların bölge sa
kinleri arasında paylaşım biçimine ve bundan kaynaklanan
karmaşık biçimlere gehnce, bunun ajaınth bir tasviri Dr.
Kari Rüttiman’ın Die Zugerischen Allmend Koporrationen’inde bulunur {Abhandlungen zum schweizerischen Recht için
de, Prof. Max Gaiür, fasücül 2, Bern, 1904 -konunun bir bibhyografyası da yer ahr).
Son dönemde yapümış bir başka çahşma da Bern Jurası’ndaki eski köy komünü hakkında tam bir fikir verir; bu Dr.
Hermann Rennefahrt’ın monografisidir, Die AUmend im Ber
ner Jura, Breslau, 1905 {Untersuchungen zur Deutschen Sta288
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ats und Rechtgeschichte içinde, fasikül 74, s. 227, bir bibliyog
rafya da vardır). Bu çahşmada, toprak senyörü üe köy ko
münleri arasında var olan ihşküerin ve bu köy komünlerinde
yürürlükte olan ekonomik kuraUann mükemmel bir açıkla
ması görülür; aynca, köy komününü yıkmak ve ormanlar ha
riç, özel mülkiyete teshm etmek için topraklannı bölmeye
zorlamak amacıyla Fransız işgah sırasında ahnan önlemle
rin son derece üginç bir sunumu da yer ahr -bu yasalann ta
mamen başansız kaldıklannı da öğreniriz. Bu eserin bir baş
ka üginç bölümünde Bern Jurası komünlerinin, bu son eüi yıl
içerisinde, kolektif mülkiyeti ortadan kaldırmadan toprakla
rından en iyi şeküde nasıl yararlandıklarım ve üretkenliği
arttırdiklanm da görüyoruz (bkz. s. 165-175).
Dr. ed. Gräfin monografisi. Die Aufheilung der Almend in
der Gemeinde Scheetz, Bern, 1890, köy komününün aynı tari
hini ve Lucerne kantonunda topraklann zorla bölünmesini
anlatır.
İsviçre’de basıh önemli eserleri incelemiş olan Dr. Brupbacher bana şunlan gönderdi:
Der Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Mark-Genos
senschaft, yazan Karl Bürkh, Zürih, 1891; Prof Karl Bücher’in
konferansı. Die Allmende in ihrer wirthschaftlichen und sozi
alen Bedeutung, Berhn, 1902 (“Soziale Streitfragen”, XH); ay
nı konuda Dr. Martin Fassbender’in konferansı (Leipzig,
1905).
İsviçre’de komünal mülkiyetin bugünkü durumuyla ügih
olarak, başka eserlerin yanı sıra. Dr. Reichesberg’in Feldge
meinschaft başlıklı makalesi de incelenebilir {Handwörter
buch der schweizerischen Volkwirthschaft, Sozialpolitik und
Verwaltung, c. I, Bern, 1903).]
HoUanda tarım komisyonunun raporu çok sayıda karşıhkh yardımlaşma örneği içermektedir ve dostum Bay Cornehssen, bu büyük cütler içerisinden ügüi bölümleri benim için
çekip çıkarmak nezaketini gösterdi {Uitkomsten van het Onderzoek naar den Toestand van den Landbouw in Nederland,
2 c., 1890).
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Ekin dövmek için bir makineyi, kiralanan tarlalar arasm
da sırayla kvıUanma alışkanlığı, günümüzde neredeyse tüm
ülkelerde olduğu gibi, çok yaygındır. Fakat, kimi yerlerde,
topluluk için bir dövme makinesine sahip olan bir komün de
bulunur (c. I, XVIII, s. 31).
Ekim yapmak için yeterh atı olmayan çiftçüer komşula
rının atlarını ödünç ahrlar. Komünün mah olan bir boğa ya
da damızhk aygır besleme ahşkanlığı çok yaygındır.
Komünal bir okul inşa etmek ya da köylülerden biri için
yeni bir ev inşa etmek amacıyla (heyelana karşı) seMleme
yapmak gerektiğinde, köy genel olarak bede çağrısı yapar.
Çiftçilerden birinin taşınması gerektiğinde de aynı şey yapı
lır. Bede çok yaygın bir âdettir ve ister zengin olsun ister fa
kir, herkes atıyla ve arabasıyla buna katılır.
Birçok tanm işçisi tarafından ineklerini otlatmak üzere
bir çayırhğın ortaklaşa kiralanması ülkedeki birçok bölgede
görülür; bir arabası ve atlan olan çiftçinin de ücreth işçileri
için toprağı işlediğine sık sık tanık olunur (c. I, XXII, s. 18,
vs.)
Tohum almak için, İngiltere’ye sebze ihraç etmek için, vs.
kurulan çiftçi birliklerine gehnce, bunlann sayısı giderek art
maktadır. Belçika’da da durum aynıdır. 1896 yılında, ülke
nin Flaman kısmında köylü loncalanmn kurulmasından yedi
yıl sonra, Belçika’mn WaQon bölgelerine loncalann girişin
den yalmzca bir jol sonra, bu loncalann 207’sinin on bin üye
si olduğu görülür (Annuaire de la Science Agronomique, c. I
(2), 1896, s. 148 ve 149).
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Aachen, 187
Aba, ortak avcihk, 132
Abbeville, 163,188
Adalbert, Aziz, 153
Adalet, anlamı, toplumun geliştirdi
ği, 63
Adatavşanı, 52
Adlerz, Prof. Gottfried, kanncalar üzerine, 268-269
Afrika, hayvan nüfusu, 47, 53; köy
komünü, 117; barbar monarşiler,
150; çeşitli kabilelerde tazminat
yasası, 126,127; geleneksel hukuk,
138-139; köy topluluklan, 231
Ahlâk yasası, Aleutlann, 97
Aile, babasoylu, klan içinde, 130
Aile, kabile kökenU, 80-88, Ek VII,
275-281
“Aileler”, 174, 196
Aire, dostluk birliği, 162
Ak kumkuşu, 33
Akbabalar, sosyal, 32
Akdeniz, 45
Akrabalık sistemi, 86
Alanlar, 129
Aleutlar; hâlâ taş devrinde olan, banşçıl karakterleri, birikmiş servet
lerin dağılımı, ahlâk yasası, 91-98
Alfurular, 139
Alithing, açıklanan yasa, 146
Alsırtlı suçulluğu, 33
Altum, Dr. B., çam ipekböceklerinin
imhası üzerine, 73; fareler üzeri
ne, 73-74
Amalfi, 154
Amerika, hayvan nüfusu, 47
Amiens, 163, 167, 168, 177; hakem
olarak davranan, 188
Amitas, 176

Amkari, 155, 156, 243, 283
Amt, 175
Amu Nehri, 114
Amur Nehri, 6, 54, 55, 123
Anabaptizm, 203
Anaya, 136, 138
Anayasal meclis, 207
Ancher, Kofod, eski Danimarka lon
calan üzerine, 158
Anglo-Sakson yasa, 148
Annam, köy komünü, 121
Anne klanlan, çocuklann ait oldu
ğu, 279
Anneler arasında karşılıklı yardım
laşma, 252
Anticosti Adası, 269
Antiloplar, 54
Antropoloji Topluluğu, 92; yamyamhk üzerine, 103
Anvers, 168
Aral Gölü, 114
Araniler, 139
Araplar, istilalan, 152
Ardennes, toprakların yeniden pay
laşımı, 216
Ardıçkuşu, bir türün diğer türü ye
rinden edişi, 65
Anlar, arasında karşılıklı yardım
laşma, arasında anti-sosyal içgü
düler, sergideki, 27-29
Ariege, köy yaşamı, 217; komünal ekim, 221
Arnold, Dr. Wilhelm, 117, 149; Al
man şehirleri üzerine, 165
Artel, 155, 160, 176; Rusya’da mo
dem gelişimi, 241-242, 283, 284
Arthur, Kral, efsaneleri, 127
Aryenler, eski, 88, 114
Asara, tırmaşikkuşlannın sosyalliği
üzerine, 275
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Asma biti, 220
Ata katli, vahşilerde varsayılan, 101
Ateş Adası sakinleri (Fuegianlar),
vahşi bölgenin parçası, 85; son dö
nem tasvirleri, 94
Atina Akropolü, 192
Atlar, Asya’da yan vahşi, kurakhğın
etkisi, Tibet’te vahşi, 53; kökenle
ri, 69; bir kuraklıktan sonra, 75
Audubon, 18; papağanlar üzerine, 39;
Labrador kurt sürüleri, 48; Kanada’mn miskfareleri, 51; “Günlük”ü,
Saint Lawrence nehrinin su kuş
lan üzerine, kartallar üzerine, 269
Augsburg, 153, 187
Augustin, Aziz, 250
Avlanmak için işbirliği: erkek ile di
şinin, kartallarda, çaylaklarda, pe
likanlarda, 30-33; aslanlarda, köpekgil sürülerinde, kurtlarda, çayırkurtlannda, tilkilerde, sırtlan
larda, 48-49
Avustralya ve Yeni Zelanda, Güney,
85
Avustralya, 38; otçul sürüler, 63
AvustralyalIlar, 84, 91-92; The Folk
lore, Manners, etc. of Australian Aborigines, 92; ahlâk yasası, 98
Avusturya, köy komününün yıkılma
sı, 211

Ayılar, Kamçatka’nın sosyal ayıları,
49; Tibet’te, 271
Baba kaynaklı ilişki, vahşilerde, 279
Baba sevgisi, vahşilerde, 100
Babeau, eski köy, 117; eski şehir,
168; köy komünü, 207
Bachofen, ailenin geç kökeni üzeri
ne, 80, 276-281
Bacon, Francis, 194
Bacon, Roger, 194
Baden, 221, 222
Bain, E^b., Merchant and Craft Gu
ilds, 181
Baker, S.W., aslanlann sürü halinde
avlanmak için işbirlikleri, 48; fil
toplulukları, 55
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Bakradze, D.M., ortak ekim, 121; serflerin ortak mülkiyeti, 137
Balai ya da barla, 93
Balık avcılığı, pelikanlar tarafından,
33;
Balkan Yanmadasında köy komün
leri, 223
Bancroft, ortak ekim üzerine, 121
Baptistler, 227
Barbarlar arasında karşılıklı yar
dımlaşma, lll-141;birbirlerinden
aynimalanna yol açan göçler, 115;
köy komününün adaleti, fred ve
wergeld, tazminatlar, yumuşak ce
zalar, günümüzde barbarhk koşullannda yaşayan kabileler, 124127; ormanlann ve topraklann ta
nma açılması, 144
Barbarossa, 186
Barrow, 90
Barthold, Alman ortaçağ şehirleri,
172
Basel, 186; katedrali, 192
Bassano, 160
Bastian, Adolf, kan davası ve adalet
üzerine, 105; yolculara yardım zo
runluluğu, 105, 109; Okyanus Adalan, 139, 140
Basutolar, 138
Başlıklımaymunlar, 56
Batavialar, 119
Bates, W., Darwinizm üzerine, 11;
termit kampüsleri, 29; Brezilya ak
babalan üzerine, 32; kanatlı kann
calann imhası, 73; kelebekler, 265;
Brezilya’da hayvan nüfusunun azhğı, 273; kuş topluluklan, 275
Baudrillart, A., Fransa’nın kırsal nüfiısu, 220, 221
Baudrillart, H., Fransa’nın kırsal nü
fusu, 220
Bavyera, 222
Beaumont Fermanı, 163
Becker, A., tarlafarelerinin ani yok
oluşu üzerine, 74
Bede, 290
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Behring, ekibi ve kutuptilkileri, 49
Belayev, Prof., Rusya tarihi, 149,
153, 165,172
Belçika, komünal topraklann zorla
satışı, 211; çiftçiler birliği, 290
Bentham, 108
Berberiler, köy komünü, 117; kurum
lan, kabile hukukuna geri dönüş,
cemaat, ortak çahşma, zenginler
ve yoksullar, yolculuklarda yar
dım, yerlilerin beslenmesi, anaya
âdeti, çof,
Berkshire, 212
Bern, 181, 184
Besançon, 183
Besin, vahşilerin paylaştıklan, Hotantolarda paylaşımı, 109
Besseler, bireysel toprak mülkiyeti
nin oluşumu üzerine, 119
Bink, G.L., Yeni Gine Papualan üzerine, 92
Bireycilik, modem toplumda öğütle
nen, 205
Bisikletçiler birliği, 247
Blanchard, böceklerin metamorfozu,
24
Blavignac, J.D., Fribouı^da çalışma
üzerine, 177
Bleck, W., Buşmanlar üzerine, 89
Bock, Cari, Dayaklarda “kelle avcılı
ğı” ve bu âdetin abartılması üzeri
ne, 106
Bogisiç, Sırp ve Hırvatlarda bileşik
aile üzerine, 282
Bogolar, 138
Bohemya şehirleri, 153, 190
Boileau, Livres des métiers, 285
Bokböceği, 266
Bolivya, 64
Bologna, 184, 186
Bonnemère, Fransa’da köy kurum
lan, 117, 208
Bomeo, 57
Botta ve Leo, zenginliklerin eskiden
birikimi, 145; Lombard yasalan,
149, 165, 172

Böcekyiyenler, birlikleri, 49
Bölgesel tannlar, 115
Bratskiye, 131
Braunschweig, 181
Brehm, A., 8, 32, 33, 35, 36, 37, 42,
44, 52; kervanına saldıran Habeş
maymunlarının düzenli savaşı,
56, 61; maymunlann sosyal yaşa
mı üzerine, 81
Brehon Yasası, 127
Bremen, 155, 193
Brentano, L., sendikalar üzerine,
181; şehirlerde mücadele, 197
Brescia, 186
Breslo, 190; kuşatma kuleleri, 193
Bretanya Yanmadası (Fransa), or
tak ekim, 121
Brezilya, kanncalar, 25; şahinler, 33,
273; fauna, 85; ortak ekim, 121
Brighton Akvaryumu, 23
Bristol madencileri, 239
Bruges, 154, 180
Buchenberger, A., Belçika’da köy ko
mününün yok oluşu üzerine, 210;
Almanya’da tanm kooperasyonu
üzerine, 222
Buffon, tavşanlar üzerine, 53
Bulgariar, 227
Buphagus, küçük martılan kovan, 35
Burchell, 89
Burgdorf, 184
Burgonya, 196
Burrichter, 165
Buryatlar, bölünmemiş aileler, ortak
yemek, konfederasyonlar, kardeş
lik alışkanlıklan, ortak avcılık,
130-131
Buşman, 85, 88, 90
Buxbaum, L., 45
Buzul dönem, 82; iç buzulun yayıhm
alanı, 82; yamyamlığın muhtemel
kökeni, 103
Buzul-sonrası dönem, 34
Bücher, K., Laveleye’nin Primitive
Property’sine ek, 117, 215; Alman
ya’da tanm kooperasyonu, 222
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Büchner, Dr. Louis, 9, 13; hayvan
zekâsı üzerine, 20; “Sevgi”, 20, 24,
49; hajrvanlar arasında sempati üzerine, 63
Bürgernutzen, 214
Büyük Soruşturma, 210
Caesar, Julius, 120
Galonné, A. de, komünal satm alma
lar üzerine, 168, 177
Cambrai, 182
Cankurtaran Gemileri Birliği, 243
Capponi, Gino, Floransa Tarihi, 181,
193
Carpe’lar, 129
Gasalis, Basutolarda geleneksel hu
kuk üzerine, 138
Cemaat, 134, 137, 218
Cenevre, 180
Cenova, 186, 193
Ceylanlar, 54
Cezayir, 135
Chambers’ Encyclopædia, 153
Cherusque’ler, 129
Cibrario, L., ortaçağ İtalya’sında ekonomik rejim, 168; kölelik ve serflik üzerine, 198
Clode, Gh.M., The Guild o f Merchant
Taylors, 160, 168
Collegia, 156, 283
CoUins, Albay, 89
Colonna, 197
Colorado, 44
Compayne, 176
Compiègne, 163
Conrad, 186
Convivii, 161
Comelissen, Hollanda köylerinde kar
şılıklı yardımlaşma üzerine, 289
Cornelius, Münster Ayaklanması üzerine, 203
Gomish, C.J., hayvanlarda oyun üzerine, 271
Couës, Dr. E., Kerguelen Adalan kuş
lan üzerine, 35; falezlerdeki kır
langıçlar ve şahinler, 44; Dakota’
mn kuşlan, 44, 270
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Coulanges, Fustel de, 116, 276
Coures, köy komünleri, 116
Grema, 186
Crofter Komisyonu, 212
Cumhuriyet, üçüncü, 209 '
Cımow, Heinrich, Peru köy komünü,
121
Cyvar, 121
Çakallar, avlanma birlikleri, 49
Çam ipekböcekleri, 73
Çani göl grubunun kuruması, 114
Çayırköpeği topluluklan, 52; nöbetçi
dikme, 271
Çayırşahini, 44
Çaylaklar, sosyallikleri, 32; kartal
lara saldıran, 35; şahinleri kova
layan, 36
Çekirgeler, sürüler halinde yaşayan,
265
Çernigov, köy komünü üzerine, 226
Çemişevski, N.G., Danvinizm üzeri
ne deneme, 75
Çinliler, ortak av, 133
“Çitleme Yasası”, 210
Çobanaldatanlar, şahin kovalayan,
33; atmacalan kovalayan, 35, 36
Çocuk katli, vahşilerde, 100
Çocuklar, arasında karşılıklı yardım
laşma, 252; İngiltere’de imalatha
neler için satın alınan, 256
Çof Berberilerde, 136, 157
Çukçiler, 91; engellenen çocuk katli,
101
D’Orbigny, 18; çaylaklar üzerine, 32
Dağıstan, 137
Dahn, F., eski Töton kurumlan, 117;
zenginliklerin birikimi, 145; eski
Töton yasası, 151
Dakota, 45
Dall, Aleutlar üzerine, 96
Dalloz, Fransa’da komünal toprak
lar üzerine, 208
Danimarka loncası, eski, 157; Pappenheim, loncalar üzerine, 160
Danimarkah kooperatifçüer, Sibir
ya’da, 230

... Karşılıklı Yardımlaşma
Dans, kuşlarda, 60
Dante, 194
Dareste, 208
Dargun, L., ekonomi biliminde özge
cilik üzerine, 251
Darwin, Charles, hayatta kalma mü
cadelesi üzerine, 5; aynı konuda
İnsanın Türeyişi’nde, 7; Bates,
Darwin’in fikirleri üzerine, 11;
Malthusçu etki, 16; takipçileri, 17,
19,
22; çaylaklann av birlikleri,
32; habeş maymunlannın savaşı,
57; kuşlarda dans, 60; hayatta
kalma mücadelesi için gerekli ni
telikler, 61; pelikanlarda duygu
daşlık, hayatta kalma mücadelesi
ve rekabet, bu teorinin analizi, kö
künün kazınması kelimesinin me
taforik anlamı, Malthus’un arit
metik argümanlan, aşın nüfus ve
doğal engeller, hayvanlar rekabet
ten nasıl uzak durur, 64-77; Dar
win terminolojisinin kötüye kul
lanımı, toplumsal bir tür olan in
sanın kökeni, 79-80; insan evrimi
nin temel faktörü olarak insanın
toplumsal nitelikleri üzerine, 107
Darwin, Dr. Erasmus, kabuk değiş
tirme mevsiminde yengeçler üze
rine, 24
Darwinistler, Rus, 5, 22
Darwinizm, ve sosyoloji, 7; üzerine
Bates, 11
Dasent, George, Burnt Njal Sağası,
127
Dayaklar, âdetleri, 91; adalet anlayışlan, modem yazarlann abartı
lan, 106, 107
De Stuers, Malayalılann köy komü
nü, 140
Defensor (Koruyucu), şehirde, 172
Dejenere kabileler, 84
Deliys, 135
Demidov, A., 33
Dendrocolaptidae, 275
Deniz kabuğu birikintileri, 83

Denton, ortaçağ İskoçya’sı üzerine,
190
Dernekler Yasası, kaldmiması, 236
Dessa, 117
Devlet, topluluklara müdahale, 178;
on altmcı yüzyılda büyümesi, 195;
kilisenin desteklemesi, 195-196; şe
hirler üzerinde zaferi, loncalann
yayılması, loncalann tüm işlevle
rinin ellerinden alınması, karşıhkh yardımlaşma kurumlannı im
hası, 202-205; loncalara müdaha
le, 234
Diodorus, 120
Dixon, Ch., kuşlann zevk için uçuşlan, 33; “kuş dağlan”, 42; göç ön
cesi birlikler, 46; kuşlann soğuk
nedeniyle yok olması, 74; su kuşlannın işbirliği, 269; kışkuşlan üzerine, 274
Doğada rekabet, teorisi, Darwin’in
argümanlan, bu yöndeki dolaylı
argümanlar, doğal engeller, tedri
ci evrimin bir öğesi olarak, 64-77;
rekabeti önlemek için uyum, 75,
273-275
Doğal edimlerle kuşlann imhası, 5
Doğu Türkistan, 114
Doniol, Fransa köy kurumlan, 117,
208
Dordogne, paleolitik kalıntılar, 82
Doren, A., tacir loncalan üzerine, 175
Drummond, H., 13
Durkheim, evlilik üzerine, 276, 280
Dusse-alin, 54, 55
Ebrard, kanncalar üzerine, 24
Eckermann, Gespräche, 8
Eckert, 165
Edward lii, 198
Edward Vi, lonca topraklanna elkoyuşu, 234
Efendiler ve Uşaklar Yasası, 237
Efimenko, Bayan, Rusya’da köy ko
münü üzerine, 117
Egyazarov, S., Gürcistan’da loncalar
üzerine, 156, 243
295

Dizin

...

Eichhom, 152
Elizabet, liraliçe, yasası, ücretleri dü
zenlemek için, 235
Elphinstone, Afganlann köy komü
nü, 117
Emek kongreleri, ortaçağda, 178
Emek Şövalyesi, 238
Ennen, Dr. Leonard, Köln katedrali,
157; Köln, 165, 192
Ennet, J.T., 192
Entelektüel gelişme, sosyalliğin so
nucu olarak, 37
Erskine, yaşlı akrabaların kurban edilmesi üzerine, 102
Eskimolar, kurumlan, 84, 91, 94; arasında Alman keşif heyeti, 95; en
yakm hemcinsler, âdetleri, 96
Esnaf, 155, 243
Espinas, hayvan toplulukları üzeri
ne, 8, 20, 58
Eş, Eskimolarda eş değişimi, 95; Avustralya’da eş değişimi, 95, 280
Eşitlik, sürdürme kurumlan, 109
Etoburlar, sosyallikleri, 47
Evlilik kurumu, vahşilerde, 85; Es
kimolarda, kadınlann değiş tokuşu, 95; şenlikler sırasında kısıtlamalann kaldırılması, törensellik,
275-281
Evrim, tedrici, karşılıklı yardımlaş
manın desteklediği, 7, 20-21; re
kabetle ilişkileri içinde, 74-75
Fabre, J.B., böcekler üzerine, 24
Fagniez, Paris’te ortaçağ endüstrisi
üzerine, 167, 179
Fakirler arasında karşılıkh yardım
laşma, 251
Fakirler ve zenginler, 166
Falke, John, ortaçağda çahşma üze
rine, 176,177; Hansa üzerine, 186
Falkenau, grevler, 238
Fareler, karşılıklı yardımlaşma, 51;
Miskfaresi, 51; mevsim değişimle
riyle imha olmalan, 73
Fame Adalan, 270
Fas, 135
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Federalizmin ilkeleri, 198
Federasyon, barbar kavimler, 128;
şehir federasyonu, 185
Fée, 19
Feodalite, Kafkasya’da büyüyen, or
taklık, 137; Malayahlarda, 152
Ferdinand 1, 178
Ferrari, İtalyan şehirleri üzerine,
153,
154, 173; bu şehirler arasın
daki savaşlar üzerine, 186
Filler, topluluklan, 55
Finler, köy komünü, 116
Finsch, O., Yeni Gine üzerine, 93;
Kuzeyliler üzerine, 99
Fison, L. ve A.W. Hovyitt, ailenin kabilesel kökeni üzerine, 86, 91
Flaman şehirleri, 193
Flanders, 171
Floransa, küçük sanatlarda devrim,
181; mülk sahiplerine karşı savaş,
183-184; şehirler birliğinin başın
da, 186; kendi contado'su içinde
köyler birliği, 186; ülkenin gelişen
durumunun buna bağlılığı, 190;
Konseyi’nin sözleri, 193; okullan
ve hastaneleri, 193; on beşinci yüz
yıldaki devrimi, 199
Forbes, James, maymunlar arasında
sevgi üzerine, 57
Forel, Prof, kanncalar üzerine, 24,
25, 26, 27 ; kannca federasyonlan
üzerine, 29
Franche-Comté, 183
Frank dönemi, 165
Franklar, 119; ortak ekim, 120
Fransa, komünleri ve komünal top
raklan, merkezileşme, köy yaşa
mı, 206, 208, 209, 216, 217
Ered, köy komününe ödenen, 125; kö
keni, 126; yakın dönemlerde, 146148
Fribourg, 177
Fritsch, Buşmanlar üzerine, 89
Froebel Unions, 248
Pustel de Coulanges, köy komünü üzerine, 116, 276

... Karşılıklı Yardımlaşma
Galiçya, köyler, 190
Galileo, 194
Galler ülkesi, köy komünü, 116
GaUiler, ortak ekim, 120; triad’\ar,
128
Gau, 118
Geburschaften, 165
Ged des. Prof. P., Malthus’un argü
manı üzerine, 70
Geelwink Koyu, Papualar, 92
Gelincikler, 48
Gens, örgütlenme, 185
Gerdanlıklı yağmurkuşu, 33
Germenler, Tacitus, 87
Gerona, 190
Geronnais, Saint, sendika, 221
Geselle, 176-177
G«szow, I.E., Bulgaristan’da bileşik
aile üzerine, 282
Ghent, 154, 220
Gibelinler (Alman imparatorluk yanlılan), 185
Giddings, Prof. F.A., 14
Gill, Yeni Hebridler’in vahşileri üzerine, 100
Giraud Teulon, ailenin kabilesel kö
keni üzerine, 86
Giry, Rouen komünü üzerine, 283
Glaber, Raoul, 155
Glarus, Alp otlakları, 215
Gleditsch, 23
Goethe, karşılıklı yardımlaşma üze
rine, 8
Gömme, G.L., Londra’da halk mec
lisleri, 154; köy meclisinin modem
kahntılan, 212
Goril, yok olan bir tür, 57
Gotik mimari, 164, 166, 190
Göçler, Amur boyunca karacalarda,
6; kuşlarda, 41-46; uluslann göç
nedenleri, 113
Gramich, W., ortaçağda Würzburg,
166,176
Green, Bayan, İngiltere’de ortaçağ
şehirleri üzerine, 149; loncalar
üzerine, 161; komünal alımlar, 175

Green, J.R., zenginliğin eski tarz bi
rikimi, 145; orman loncası üzeri
ne, 161; eski Londra, 165, 173; şe
hirler ve kır, 198
Greve, 165
Grevler; kovuşturmaya uğrayan grev
ciler, 181
Grey, Avustralyahlar üzerine, 92;
vahşilerin adalet anlayışı, 109
Groot, J.M., Çin’de dini sistemler üzerine, 281
Gross, Ch., The Guild Merchant, 167;
komünal alımlar üzerine, 168, 169,
175; loncalar arasmda mücadele,
181
Gross, Kari, hayvanlarda gençler, 59,
271
Grönland, buzul çağ, 84
Guelfler (Alm. İmp. karşıtlan), 185
Guilbert de Nogent, 163
Guizot, zenginliğin kaynağı üzerine,
145
Gumey, G.H., serçe üzerine, 34
Gutteridge, Joseph, zanaatkârlann
yaşamı üzerine, 253
Gürcüler, 137
Habeşistan, köy komünü, 117
Hakem olarak davranan şehir, 188
Halkın yaratıcı dehası, 149
Hamamböceği, bir türün diğerini kov
ması, 65
Hamburg, 181
Hanoteau, Berberiler üzerine, 132136
Hansa, bir gemide lonca, 156, 173;
çahşma kongresi, 178; birliği, 186;
Flaman, kuzey Alman, 188
Hayatta kalma mücadelesi, gerçek
anlamı, çoğalmanın engelleri, “bir
Doğa yasası”, felsefi önemi, meta
forik anlamı, Darwin, Darwinist1er, Huxley, Doğada, hayatta kal
ma mücadelesi üzerine Kessler, 519; hangisi daha avantajlı, 62; ve
rekabet, analiz edilen teori, 64-77,
271
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Haygarth, Avustralya’da sürü hay
vanlan, 63
Hayır, birlikleri, 249; işleri, 256
“Hayvan kolonileri”, 58
Hayvanlann işbirliği: aileler, grup
lar, topluluklar, 58; köylerde, 59;
oyunlan, 271
Hazar Denizi, 114
Heath, Richard, Anabaptizm üzeri
ne, 203
Hegel, Cari, ortaçağda Alman şehir
lerinin tarihi, 171; kökenleri, 286
Heimschafien, 165
Henıy V, Spire’ye verilen ferman,
183
Henry VII, 209
Henry VIII, komünal topraklann
gaspı, loncaların imhası, 210
Heribert, Aziz, 153
Hetairiai, 284
Hevsur, kabile hukukuna geri dö
nüş, kavgayı engelleyen kadınlar,
137
Hıristiyan Kilisesi, 119; ve krallar,
149; ve İtalya’da İmparatorluk,
181; Sezarizmi desteklemesi, 195196; hukuk incelemeleri, 198; Ka
tolik Kilisesine karşı isyan, 202
Himalaya yerlileri, 85
Hinggan, Büyük, Küçük, 54, 55
Hint, 26, 38; köy komünü, 116, 117;
eski Hint’te loncalar, 156
Hirdmen, 145
Hobbes, 11; herkesin herkese karşı
mücadelesi, takipçileri, 79; temel
hatası, 80
Hodder, Edwin, Life o f Seventh Earl
o f Shaftesbury, 254, 256
Hohenzollem, 221
Hollanda, anabaptizm, 203; tanm ko
misyonu, köylerde karşılıklı yar
dımlaşma üzerine, tacir loncalan,
289-290
Holm, Kaptan, Grönland Eskimolan
üzerine, 95
Hotantolar, 91, 225
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Houzeau, hayvan sosyalliği üzerine,
20; çayırkurtlan, 48; yok olan tür
lerde sosyalliğin azalışı, 58
Howitt, A.W., AvustralyalIlar üzeri
ne, 86, 91
Huber, Pierre, kanncalar üzerine, 24,
25,
26, 27; oyunlan, 60; Bay Sutherland’ın değerlendirmeleri, 268
Hudadov, M., ortak tanm üzerine,
121; Hevsur ortak hukuku, 137
Hudson, W.H., pampatavşanlan üze
rine, 52; domuzlar üzerine, 56; do
ğada müzik ve dans, 59, 60, 265;
Güney Amerika’da hayvan nüfu
sunun azlığı, 273; rekabeti ortadan
kaldırmak için uyum, 272-275
Hughes, Başpiskopos, 183
Hvıkukçular, etkileri, 197; Bologna’
da, 198
Humber bölgesindeki kuşlar, 33
Humboldt, Alexander, titi majrmunlan üzerine, 57
Hunlar, 129
Hussit savaşlan, 198
Hutchinson, H.N., evlilik âdetleri üzerine, 280
Huxley, hayatta kalma mücadelesi
üzerine, 10, 17, 18; toplumun kö
keni, 59; Hobbes’a göre savaş üze
rine, 79
Hüter, E., tilkUer üzerine, 49
Ihering, Dr., özgür karşüıklı yardımlaşmamn önemi üzerine, 251
Inama-Sternegg, toprakta özel mül
kiyetin oluşumu üzerine, 119
Innes, Cosmo, ortaçağ İskoçya’sı üzerine, 190
Innocent III, 198
Ipswich, tacir loncalan, 169
Isı, kuşlar üzerinde etkisi, böcekler
üzerinde etkisi, 71-74
İngiliz konsoloslannm raporlan, 225
İngiltere, köy komünü, 116; ortaçağ,
167; köy komününün yok oluşu,
209; köy komününün canlı kahntılan, 211; kınnda yaşam, 213

... Karşılıklı Yardımlaşma
Kabileler arası ilişkiler, 109
İrlanda’da köy komünü, 116
İskandinavlar, 115; köy komünleri, Kada, ortak avlanma, 133-139
Kadmm klan içinde aşağı konumu,
116
280
İskoçya, sosyal gelincikler, 48; köy
Kadınlar, Eskimolarda küçük kaba
komünü, 116; ortak ekim, 120,171;
hatlerle alay etme, 95; kabile için
yollar, 190, 196
de, 108; Rusya’da kadınlara mah
İspanya, 45
sus eğitim kurumlan, 248
İsviçre Konfederasyonu, 180, 187
İsviçre, sosyal gelincikler, 48; göl kı Kafir yasalan, 138
Kafkaslar, dağ, ortak ekim, 121, 136,
yısı yerleşimleri, 84; yollar, 122,
137; feodalizmin gelişimi, 136; or
197; topraklannı satan köy ko
tak feodalizm, 136; ceza hukuku,
münleri, 210, 213
147; halk mahkemesi, 148; köyler
İşçiler, birliklerinin engelleri, devle
de yardımlaşma, 218
tin saptadığı ücretler, 1825 yıhnda birlikler yasasının kaldırıl Kaimani Koyu, Papualar, 93
Kailsen, Dr. Otto, ortaçağ Alman şe
ması, Robert Owen’in “Trades’ Uhirleri üzerine, 153, 172, 174; elnion”u, kovuşturmalar, modern
koyma üzerine, 183; şehirlerin usendikalar, grevler, politik ajitaslusal birlik kurması, 187
yonda yer alan, toplumsal çalış
Kamçatka ayısı, 49
mada, kooperasyon, 234-240
Kamiloroi konuşan AvustralyalIlar,
İtalya’da imparator ve kiUse, 181;
86, 87
soylular ve şehirler, 183
İtalyan, sanatı, 160; dili, üniversite Kan davası-adalet anlayışı, 5; mo
dem toplumda kalıntıları, 104; üleri, 194
zerine Bastian, 105; “kelle avı”,
İtalyan şehirleri, 163; soylulara kar
125; barbarlarda, 158
şı mücadele, 183; süren serflik, 184
İvaniçev, Prof., Rusya’da köy komü Kan Paktı, 280, 284
Kanada, miskfareleri, 51
nü üzerine, 117
Karaböcekler, 23
İzlanda, Alithing, 146
Karacalar, göçleri, 21, 54, 55
İzvestia, Rusya Coğrafya Topluluğu,
Kanncalar, arasında karşılıklı yar
94
dımlaşma, 24, 27; birbirlerini bes
Jacobsen, Bering bölgesi Eskimolan
leme, 24; tanm ve bahçecilik, 26;
üzerine, 96
kannca federasyonlan, 29; oyun
Jacquerie, 198
lan, 60; Pierre Huber’in kannca
Jagdschutzverein, 247
lar üzerine kitabı, Bay SutherJanssen, Almanya’nın tarihi, 117,
land’ın değerlendirmeleri, 267; Ad
149, 156, 172, 176, 178, 203
lerz, karıncalar üzerine, sürüleri,
Jerdon, Dr., kanncalar üzerine, 26;
268;
kuzgunlar ve çaylaklar üzerine, 36
Jobbé-Duval, Annam’da köy komü Karuba, 133
Kassik, kartalla alay eden, 36
nü, 121
Katedraller, ortaçağda, 190
Kabardia, 127
Kaufmann, King’in erken anlamları,
Kabile, evresi (çok sayıda olgunun
149
kanıtladığı), 276; evliliği, 278
Kautsky, K., on altıncı yüzyıl komü
Kabile örgütlenmesi, ilkel insanla
nü üzerine, 203
nn, 80-88, Ek VII
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Kavelin, 117
Kayungiller ailesinin sosyalliği, 54
Keçigiller, sosyallikleri, 54
Kegelbrüder, 247
Kelebek sürüsü, 265
Keller, anabaptizm üzerine, 203
Kelt-İberler, 120
Keltler, 87, 115
Kentsoylular, feodaliteye karşı mü
cadelede, 182
Kerguelen Adaları, 35
Kessler, Prof., 7; karşılıklı yardım
laşma yasası üzerine konferans,
19-21; memeliler hakkında eksik
bilgi, 30; genç kuş topluluklan, 271
Kırlangıçlar, bir türün diğer türü
yerinden edişi, 65
Kırmızı çalıhorozları, 74
Kışkuşlan, şahini kovalayan, 35;
dansları, 60; çeşitli besinlere uyumlan, 274
Kızılderililer, 94; ortak avlanma, 133
Kızılgerdanlı akbaba, sürü halinde,
Rusya’nın güney steplerinde, 32
Kihlakunta, 116
Kilkenny buyruğu, 168
Kingsley, Mary, Fanlar üzerine, 106
Kirk, T.W., serçeler üzerine, 36
Kişisel toprak mülkiyeti, 119
Klan evliliği, Samilerde, Aryenlerde,
AvustralyalIlarda, Kızılderililerde,
Eskimolarda, vs., 87, Ek VII
Klan, ilkel insanda klan örgütlenme
si, 80-88; diğer klanlara karşı ör
gütlenmesi, 108; göçlerle birbirle
rinden aynlan klanlar, 115
Klaus, Rusya’da köy komünü üzeri
ne, 117
Klements, Dmitri, Lukçun çöküntü
sü üzerine, 114
Kluckohn, Mütareke Hareketi üzeri
ne, 154
Knowles, James, 11, 14
Knyaze, 145, 147
Kohl, Kolben, P., Hotantolar üzeri
ne, 48
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Koloşlar, 95
Konstantinopolis, 196
Konung, Kong, 148
Konvansiyon, köy komününü jokmak
için fermanlar, 208; işçi birlikleri
ne karşı, 235
Kopernik, 194
Koro halinde şarkılar, kuşlarda, 60
Korporasyonlar, 178
Koskinen, Finlilerin eski kurumlan,
117
Kostanza, 187
Kostomarov, Prof. M., eski Rusya ta
rihi, 149; otokrasinin kökeni, 153;
on ikinci yüzyıl rasyonalizmi, 155;
özgür şehirler, 172
Kota, 117, 140
Kovalevski, Prof. Maksim, ailenin
kabüesel kökeni üzerine, 80, 86;
ilkel hukuk, 85; ailenin kökeni,
87; İngiltere’de köy komünü, 116;
Rusya’da köy komünü, 118; aile
nin ve mülkiyetin evrimi, 118-119;
Osetlerin kuru ot yığınlan, 122;
tazminat yasası, 127; feodalitenin
kökeni, 136; Bohemya şehirleri,
Rus feodalitesi, 153; kabile evlili
ği, 275-277
Kozlov, P., Tibet maymunlanyla sa
vaş, 57
Kölelik, İtalyan şehirlerinde, 184,197
Köln, 153, 157; komşuluk loncaları,
165; loncalar, 181, 186; katedral,
inşa edilişi;192
Königswarter, ilkel adalet üzerine,
124; tazminat üzerine, fred üzeri
ne, 126
Köstebekler, 50, 51
Köy birlikleri, 187
Köy komünleri, parçalanmaya dire
necek şekilde inşa edilişi, genel
yaygınlığı, farkh adları, serfliğin
sonucu değil ondan öncedir, bib
liyografya, bileşik ailelerle ilişki,
ortak toprak mülkiyeti, toprakla
rın tanma açılması, ortak çalış
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ma, ortak ekim, yol yapımı, küçük
tabyalar, yeni köylerin ortaya çı
kışı, meclisin hukuki işlevi, feodal
senyör üzerine, fred, yargı alanı
nın yaygınlığı, tazminat, ahlâki il
keler, konfederasyonlar, askeri sa
vunma, Buıyatlarda, Berberiler
de, Kafkas dağlılannda, Afrika’da,
Brezilya Tupüerinde, Aranilerde,
Ukagalarda, Malayahlarda, Alfurularda, Wyandotlarda, Sumatra’
da, evrenselliği, 111-141; şehir içinde köy komünleri federasyonu,
ortaçağ dönemi başındaki bağım
sızlık, zenginlerin ve devletin yık
ma çabalan, imhası (Fransa’da, İn
giltere’de, Almanya’da, Avusturyada, Prusya’da, Belçika’da) 206222; hâlâ yaşayan köy komünün
den türeyen yasa ve kurumlar
(İngiltere’de, İsviçre’de, Fransa’da,
Almanya’da, Rusya’da), Rusya’da
yakın dönemde kendiliğinden bü
yüme, yaşayan (Türkiye’de, Kafkaslarda, Asya’da ve Afrika’da)
223-231
Köyler ve şehirler, 184
Köylü savaşlan, 198-202; durdurmak
için katliam, 203, 204
liral, yetkisinin ikili kökeni, dükün
eşiti, Kong’-an eski anlamı. Kral
Knu, öldürülen bir kral için taz
minat, 145-149
Kraliyet şehirleri, 154, 195, 285
Kuagga, 54
Kulischer, ilkel ticaret üzerine, 173
Kunduz, kolonileri, 47, 52
Kuraklık, etkisi, 53; bir göç nedeni
olarak, pliyosen-sonrası göller, 114
Kusk, ortak ekim, 228
Kuş dağları, 43
Kuşbilim Topluluğu, 247
Kuttenberg fermanı, 177
Kutup Takımadaları, 42
Kuzey Amerika, 41
Kuzey Asya, 41

Kuzey Avrupa, 41
Kuzgunlar, şahini kovan, 36
Küçük RusyalIlar, köy komünü, 226
l’ile-de-France, 196
La Borne, 219
La Plata, 274
Lamarck’cılar, 68
Lambert, Rev. J.M., lonca yaşamı üzerine, 156
Lamprecht, Franklann hukuku üze
rine, 144; ortaçağ Almanya’sında
ekonomik sorunlar, 190
Lanessan, J.L., mücadele için işbir
liği üzerine konferans, 9, 20
Laon komünü, 187; katedrali, 193
Laonlular, köy federasyonu, 187
Laudes, Annam’da köy komünü üze
rine, 121
Laveleye, ilkel mülkiyet, 117, 215,
223
Law, Sir Hugh, Dayaklar üzerine,
106
Le Vaillant, 18, 32
Lebr-^t, ortaçağda Venedik üzerine,
165
Lendenfeld, R., kakatu papağanları
üzerine, 39
Leo ve Botta, 149, 165, 172
Lesholztag, 221
Letourneau, ortak ekim üzerine, 121
Letourneux, Berberiler üzerine, 133136
Lezgiler, ortak feodal haklar, 137
Lichtenstein, Güney Amerika’da yol
culuk, 89
Limulus, 23
Lincecum, Dr., karıncalar üzerine, 26
Linden, Herman van den, Hollanda’
da tacir loncalan üzerine, 287
Linlithgow, 167
Linnaeus, bitki bitleri ve kanncalar
üzerine, 26
Lipari Adalan, 120
Lives, köy komünü, 117
Lombardiya yasaları, 149; soylulara
karşı mücadele, 183; birliği, 186
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Loncalar, evrensellikleri, gemilerde
inşaat için, Danimarka skraa’sı,
lonca kardeşliğinin yükümlülük
leri, seriler, öğretmenler, dilenci
ler, vs. için ortak yemek, orman
loncası, müstakillikleri, ürünlerin
satışı ve gerekli malların alımı,
tacir loncalan, çalışmanın örgüt
lenmesi, çahşma saatleri, milis,
lonca birlikleri, katedralde ifade
sini bulan, bağışlar, devletin soy
duğu, VIIL Henry’nin ve VL Edward’m el koyduğu topraklan, özyargı yerine devletin yasaması, üc
retler, loncalar ve sendikalar, 155236; kökeni, eski Roma’da, Normanlarda ve Slavlarda, eski Yu
nanda, Doğuda, klan modeline gö
re, eski Fransa’da, “yaş sınıflan”yla ilişkiler ve eski Barbarlann giz
li birliklerle ilişkileri, 282-286
Londra dok işçilerinin grevi, 238-239
Londra, komünal alımlar, 167-170
Lorris, komün, 163
Louis le Gros, 154
Louis XIV, 207
Lozère, 219
Lövsögmathr, 146
Lubbock, Sir John, karıncalar, anlar
ve yabananlari üzerine, 24; paleolitik insanlar, 82; Danimarka denizkabuğu birikintileri, 83; neoli
tik insanlar insanlığın dejenere ör
nekleri değildir, 84; ailenin kabi
lesel kökeni, 80, 86; Hotantolar üzerine, 90; kabile evliliği, 276-281
Lucca, 184, 186
Luchaire, A., ortaçağda Fransız şe
hirleri ve loncalan üzerine, 149,
154,
163, 172, 183; köy birlikleri
üzerine, 187, 188
Lukçun çöküntüsü, eski çağlar, 114
Lumholtz, Kuzey Queensland yerli
leri üzerine, 92
Luro, Annam’da köy komünü, 121
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Lutşitzki, Prof., köy komünleri üze
rine, 117, 184; Floransa’da köle
lik, 198
Luxembourg bahçesi serçeleri, 34
Lübeck, 181
Lyon, küçük mesleklerin sonuçsuz ayaklanması, 181; özgürlük müca
delelerinin süresi, 182
Mac Cook, kanncalar üzerine, 26; karmca sürüleri, 29
Mac Lennan, J.F., ailenin kabilesel
kökeni üzerine, 80; Studies in An
cient History, 86, 276, 277
Macarca konuşan kavimlerin istila
sı, 152
Maclean, Kafirlerin geleneksel hu
kuku, 138
Madrid, 195
Maeterlinck, anlar üzerine, 269
MağripUlerin istilalan, 196
Maine, Sir Henry, ilkel kurumlar üzerine, 80; İngUtere’de köy komü
nü üzerine, 117; Hint’te, 118; ge
leneksel yasa, 125; uluslararası ya
sanın kökeni, 129; köy komünü,
145; komünal tarlalar, 212
Mainov, Mordovya geleneksel huku
ku, 128
Malaya, ortak ekim, 186, 188
Mançurya, 5
Manitoba, 123
Marin, ortaçağda Venedik üzerine,
165
Markov E., Şahsevenlerin gelenek
sel hukuku üzerine, 127
Marshall, komünal topraklar üzeri
ne, 212
Martial, L.F., Ümit Burnu yerlileri
üzerine, 95
Masonluk, 249
Maurer, köy komünü üzerine, 117,
245, 276; komünün yasama yetki
si, 121; meclisin üstünlüğü, 151;
şehirde köy komününün evrimi,
152; ortaçağ şehirleri, 172
Mayence, 186, 188
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Maymunlar, sosyallikleri, habeş maymunlanmn Brehm’e karşı müca
deleleri, Kozlov’un Tibet seferine
saldınlan, 56-57; aile ahşkanlıklan, 277
Meclis, köylerdeki yetkileri, 116; hu
kuki görevleri, 124; hukuki yetki
sinin kapsamı, 125; ortaçağ şehir
lerinde yüksek meclis, 148; feodal
dönemde yargılama, 151-152; defensor seçimi, 153; Londra’da, 153;
ortadan kaldmlması, 203; görev
leri üzerine Gömme, 212
Medley, 90
Meitzen, İsviçre komünleri üzerine,
215
Meksika, dinsel yamyamlık, 103
Memeliler, sosyal türlerin üstünlü
ğü, 46
Mennonitler, köy komünü, 227
Mercati personati, 175
Mergen, 54
Merkezileşme fikrinin gelişimi, 196
Merovenj Fransası, 129
Miaskovski, komünler içinde müca
dele üzerine, 197, 214
Michelet, 149
Middendorv, A. Th., 99
Mikelanjelo, 192
Mikluho-Maclay, Papualar üzerine,
93, 94; yemeklerini paylaşan vah
şiler, 109; vahşi “smıflan”, 278; ku
lüpler, 285
Milano, 154, 186
Miler, Emest, Güney Slovenya’da bi
leşik aile üzerine, 282
Milgaard, denizkabuğu birikintileri,
83
Miller, Prof. Orest, Kafkas dağhlannın geleneksel hukuku üzerine,
127
Mimari, ortaçağda: komünal esinler,
mesleğin yetkinleşmesi, 190-191
Minne, 155
Mir, 120
Miskkedisi, 48

Missouri, 270
Modemler arasında ölüm karan,
105
Moeller, Alfred, kannca bahçeleri üzerine, 26
Moffat, 89; vahşilerde yaşlı akrabalann kurban edilmesi, 102
Moggridge, J.T., kanncalar ve örüm
cekler üzerine, 24, 26
MoğoUstan, 53, 114
Moğollar, köy komünü, 117, 130; yol
culara yardım zorunluluğu, 136,
147; istilalar, 196
Molukka yengeci, arkadaşını kurta
ran, 23
Montana, 45
Montaugé, Théron de, 207
Montbéhard, 183
Montrosier, ortak ekim üzerine, 121
Moodie, 90
Moravya komünleri, 202
Morbihan, 121
Mordovya geleneksel hukuku, 128;
yardım, 134
Morgan, Lewis, H., ailenin kabilesel
kökeni üzerine, 80; Ancient Socie
ty, 86; Havaililerin grup sistemi,
88; kabile evliliği, 275, 278
Moscou, Bulletin des Naturalistes de,
74
Moskova, 154, 195,196, 229
Motacilla alba, bkz. çobanaldatanlar
Mugan stebi, 127
Mücadele, tarihte rolleri. 111; tarih
sel belgelerin konusu, 112
Müller ve Temminch, Dayaklar üze
rine, 107
Münzinger, Bogolann geleneksel hu
kuku üzerine, 138
Mütareke Hareketi, 154
Napolyon, 209
Napolyon yasası, 180
Nassau, 222
Nasse, Britanya’da köy komünü üze
rine, 116; komünal topraklar, 210,
212, 276
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Nature, alıntı yapılan, 98
Nautoe loncası, 283
Naviglio Grande, 193
Nazarov, ortak av üzerine, 133
Neath, 167
Negaría, 139
Neolitik insamn izleri, 82, 83
New England, 123
Newton, Prof. A., ardıçkuşlan üzeri
ne, 65
Nitzsch, 149, 187
Nordenskjöld, A.E., kuş dağlan üze
rine, 43
Nordmann, şahinler üzerine, 33
Norman istilaları, 147, 152
Northamptonshire, 212
Notre Dame de Paris, 192
Novgorod, komünal depolar, 168;
“Müstakil N.” ticaret yapıyor, 169;
Povolniki, 175; birhkler, 187
Numa, 282, 284
Nuremberg, 190, 193
Nüfus artışının doğal engelleri, 70;
fareler, 271, 272; bataklıkkunduzu, 272
Nys, Prof. E., askeri infazlar üzeri
ne, 105; eski İrlanda hukuku, uluslararası hukukun kökeni, 129
O’Brien, İsviçre köyleri üzerine, 215
Oçenkovski, ortaçağ İngiltere’si üze
rine, 166; komünal topraklar, 210,
234
Orangutan, yok olmakta olan tür, 57
Orhun yazıtları, 114
Orsinis, 197
Orta Amerika, ortak ekim, 121
Orta Asya, memeli sürüleri, 47; ku
raklık, 113, 114
Orta Rusya, köy komünü yanlısı ha
reket, 227
Ortaçağ şehirlerinin çöküşü, neden
leri, 194
Ortaçağda keşifler, 193
Ortak av, 132
Ortak ekim, modem, Ariège’de, 221;
Westphalia’da, 222; Kursk’da, 228
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Ortak olarak sahip olunan harman
dövme makineleri, 218
Ortak saban, Galler ülkesinde, 121;
Kafkasya’da, 136-137
Ory, Annam’da köy komünü üzeri
ne, 121
Osetler, ilkbaharda ortak tahıl depo
lama, 122; tazminat yasası, 126;
geleneksel hukuk, 136
Ostiyaklar, 91; yumuşak huy, 99
Oucagalar, 139
Overstolzes, 197
Owen, Robert, Trades’ Union, 236
Oxfordshire, 212
Ödünç ahna, 217
Ödünç verme, ortaçağ şehirlerinde,
198
Özel mülkiyetin Çin’de mezar başın
da imhası, 281
Özyargı, 174
Padua, 160, 186
Palfrey, New England köy komünle
ri üzerine, 123
Pampatavşanı, 52
Papağanlar, sosyalliği, alakarga ve
kargalarla birlikte, temkinliliği,
zekâsı, karşılıklı bağlılığı, 37-40
Pappenheim, Danimarka loncalan üzerine, 160
Papualar, 210, 234; G. Bink’in tarifi,
92, 93; M. Maclay’in tarifi, 93, 94
Paris, 154; ortaçağda emeğin dummu, 178; loncalar, 180; Nötre Da
me, 192; kraliyet şehri, 195; eski
loncalar, 283; Ortaçağ loncalan,
285
Pasifik Okyanusu Adalan, 94
Patagonya, 85
Pavlova, Maria, modern atın kökeni
üzerine, 70
Pazar, ortaçağda. Ek XI; komnması,
173
P^rier, hayvan kolonileri üzerine, 58
Perrens, Floransa tarihi, 154
Perty, Maximilian, 20, 34; hayvanlar
arasında duygudaşhk üzerine, 63
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Peru, 64; köy komünü, 121
PfeLfTer, Ida, Dayaklar üzerine, 106,
107
Phear, Sir John, Hint’te köy, 117
Philippe Le Bel, 282
Phillip, Flanders Kontu, 162
Phillips-Wolley, Clive, Big Game Sho
oting, 54
Piacenza, 186
Piepers, M.C., kelebeklerin uçuşu,
265
Pireneler, 33
Pistonia, 186
Pittaya, 116
Piza, 155, 185
Plata, La, üzerine W.H. Hudson, 59,
60
Plimsoll, Samuel, fakirlerin yaşamı
üzerine, fakirlerde ve zenginlerde
özgecilik üzerine, 255
Pliyosen-sonrası dönem gölleri, 114
Plutarkhos, loncalar üzerine, 282,
285
Polinezyalılar, 88
Polyakov, İvan, hayatta kalma mü
cadelesi üzerine, 21; büyük mar
tılar üzerine, 44; atlar üzerine, 53
Polynesian Reminiscences, 104
Porter, Çitleme Yasalan hstesi, 210
Posnikov, Prof. A., 117
Post, A., ailenin kabilesel kökeni üzerine, 80, 86; klan evliliği üzeri
ne, 88; kadınlarm değiş tokuşu,
95; ortak ekim, 121; Afrika’da taz
minat yasası, 127; Afrika ırklannın geleneksel hukııku, 138, 139;
aile haklannın gelişmesi, 139; Su
matra, 139, 231; ailenin kökeni,
275-278
Powell, Sumatra köy komünü üzeri
ne, 140
Prag, 153
Pritchard, W.T., Polinezya yamyam
lığı üzerine, 104
Prusya, köy komününün imhası, 211,
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Przevalski, Tibet’in sosyal ayılan üzerine, 270
Przevalski atı, 53, 69
Pskov, şehir duvarlan, 147; komün,
164; belediye depolan, 168; “Müs
takil Pskov” ticaret yapıyor, 169;
birlikler, 187
Purra, 231
Quade’ler, 129
Radstock madencileri, 239
Rambaud, Rusya’nın tarihi, 153;
Normanlar ve Slovenler arasında
eski iUşkiler, 283
Ranke, Leopold, Roma hukuku üze
rine, 195
Rasyonalizm, on ikinci yüzyılda, 155
Ratisbon, 153
Ravenna, 154
Reclus, Elie, vahşilerin çocuk katlin
den tiksinmesi üzerine, 100
Reclus, Elysée, Hotantolar üzerine,
89; Dayaklar, 107
Reform, başlangıçtaki özellikleri,
195, 202
Rein, Fin köy komünü üzerine, 117
Ren şehirleri birliği, 186
Rheims, 193
Rhonda Vadisi madencileri, 245
Rietschel, ortaçağ şehrinde pazar üzerine, 286, 287
Rink, Dr. H., Eskimolar üzerine, 95,
96
Riparian yasası, 144
Robert, lirai, 183
Rocquain, F., on ikinci yüzyılda Rö
nesans üzerine, 155
Rogers, Thorold, ortaçağda emeğin
durumu, 176, 177
Roma özeric şehri, 152
Roma yasası, gelişimi, 119; krallık
anlayışını değiştirişi, 149; incelen
mesinde yenilikler, 195; Hıristi
yan Kilisesinin ilkelerini benim
semesi, 198
Roma, imparatorluk Roması, 119; or
taçağda, 152; Boylulara karşı mü
cadeleler, 153
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Romanes, Georges, 20, 24; kannca
lann tanmi, 26; çakallann sosyal
liği, 48; maymunlar arasında sem
pati, 56-57
Roncaglia kongresi, 199
Ross, Denman, 116
Rossus, Historia, 210
Rostock, 181
Rothari yasası, 149
Rouen, 183
Rousseau, J.J., Huxley değerlendir
mesi, 18; toplumun kökeni üzeri
ne, 59, 79; vahşileri idealleştirme
si, 108
Rönesans, on ikinci yüzyılda, 155
Rudeck, Wilhelm, Almanya’da evli
lik âdetleri üzerine, 281
Rumohr, Toscana kolonilerinde pro
letarya üzerine, 184
Rus Jeoloji Enstitüsü, 82
Rus köylü atasözü, 101
Rus ve Sibirya stepleri, 41, 53
Rusya: on birinci yüzyıl, 129; Nor
man prenslerine çağnyla ilgili yıl
lıklar, 147-152; bağımsız şehirler,
153; feodal dönem, 152; tarihi, 153;
ceza hukuku, 158; arteZ’ler yoluyla
güçlenmesi, 160; köy kooperasyonu, 224
Sağalar, kan davası üzerine, 126
Sahtekârlık, tanmda, 220
Saint-Léon, Dr. E. Martin, Fransa’
da sendikalann tarihi, 178; Roma
loncalan, 282; Paris loncalan, 285
Saint-Ouen, 193
Sakson yasalan, barbarlar, 127
Salève Dağı, 29
Salian yasası, 144
Samara, 227
Samiler, ilkeller, 87
Samoyedler, nezaketi, 91
Sanat, Yunanda ve ortaçağda, 190,
193
Sarmatlar, 129
Savanalar, 43
Savonarole, Gieronimo, 199
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Scabini, 156, 188
Schaar, 180
Schmoller, Strasbourg meslekleri üzerine, 181
Scholae, 143-145, 147-149
Schöffen, 165
Schönberg, ortaçağda emeğin duru
mu, 176; meslek loncalan, 179
Schrenk, Leopold, 199
Schultz, Dr. Alwin, ortaçağda eme
ğin koşullan, 178
Schurtz, H., yaş sımflan ve vahşi
lerin gizli kulüpleri, 285
Scot, Michael, 194
Seebohm, H., göçler üzerine, 33; kuş
dağlan, 42; yuva yapmadan önce
kuşlann toplanması, 46; İngiltere’
de köy komünü üzerine, 116, 145;
Çitleme yasalan üzerine, 210, 276
Seksiyonlar, ortaçağ şehrinde, 164
Sémichon, L., Mütareke Hareketi üzerine, 154
Sempati, zenginler arasında “kat
manlı”, 255
Sendikalar, bkz. İşçiler, Grevler
Senlis, 163
Serçeler, birbirlerini uyaran, Gur
ney, serçeler üzerine, 34
Serfler, loncalan, isyanlan, 159
Sergeyeviç, Prof., Rusya’da meclis
ve prens üzerine, 153
Servius Tullius, 282
Seyfîerlitz, 42
Seylan, 55
Sezarizm, gelişimi, 195, 202
Shaftesbury, lord, küçük çiçek satıcıian üzerine, 254; çocuklann satm ahnması ve katli, 256
Sheffield, 74
Sınıflar, vahşilerde evlilik, 278; yaş
ve lonca, 285
“Sır” ve loncalar, 285
Sibirya, hayvan yaşamı, 5; kuşlar,
33; hayvan nüfusu, 46, 52; göller,
114
Sicamber’ler, 129
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Sienna, 184
Signaría, 199
Silezya, köy komünü, 211, 222
Sincaplar, 49
Sismondi, İtalya cumhuriyetleri üzerine, 172; şehirler arasında sa
vaşlar, 185; Toscana’da tanm, 190;
Lombardiya’da kanallar, 193; kra
liyet otoritesinin kurulması, 195
Siular, 91
Siyahlar, ortak ekim, 121
Skraa, Danimarka loncasında, 157
Slovenler, ükeller, 87, 115; köy ko
münü, 116, 117, 124, 147; şehirle
ri, 198
Smith, Adam, devletin korporasyonlara müdahalesi üzerine, 179
Smith, Bay Toulmin, İngihz lonca
lan üzerine, 179; Cambridge lon
calan, 160, 179, 181; lonca malla
rına el koyma, 234
Smith, Bayan Toulmin, loncalarda
kadınlar üzerine, 158; loncalar üzerine, 179
Sodalitia, 283
Sohm, Töton köy komünü üzerine,
117
Soissons, 163, 187
Sokolovski, 117
Sonbahar, kuş topluluklan, 44
Sosyallik yoluyla hayvanlarda olu
şan ahlâk duyusu, 62, 63
Sosyallik, insansız ülkelerde daha
fazla, 31; insamn ortaya çıkışın
dan önce tüm hayvanlar arasında,
toplum sevgisi için geliştirilen,
“yaşama sevinci” olarak, hayvan
lar âleminin temel özelliği olarak;
dans ve şarkıyla ifade edilen, ha
yatta kalma mücadelesinin en
güçlü silahı, ahlâki içgüdüleri ge
liştiren; adalet duygulan ve, sem
pati ve, 57-64
Speier, 186
Spencer, Herbert, hayatta kalma mü
cadelesi üzerine, 51; hayvan ko-

lordleri üzerine, 58; çevrenin etki
si üzerine, 68
Sproat, Gilbert, Vancouver yerlileri
üzerine, 96, 99
Stansbuıy, Kaptan, pelikanlarda
duygudaşlık üzerine, 63, 64
Starcke, Prof. C.N., ilkel aile üzeri
ne, 276
Starkenberg, eyalet, 221
Steffen, Gustaf, ortaçağ İngiltere’sin
de çahşma koşullan üzerine, 177
SteUer, Kamçatka ayısı üzerine, 49
Stieda, W., Hansa şehirleri üzerine,
179, 188
Stobbe, “taşınır” mallar üzerine, 119
Stoltze, Dayaklar üzerine, 107
Strassburg, 181, 186
Su kuşlan, 42, 43; aile ahşkanhklan, 44; Saint Laurent nehri üze
rinde, 269
Suabia şehirleri birliği, 187
Suaygın topluluklan, 56
Sudan, köy komünü, 117
Suevler, 120, 129
Suka, 139
Sumatra, 57
Sungari Nehri, 54
Surrey, 212
Sutherland, A., ahlâki içgüdü üzeri
ne, 13; Huber'in çalışmasının de
ğerlendirilmesi, 268
Syevertsov, N., karşılıkh yardımlaş
ma üzerine, 21; beyaz kuyruklu
kartallarda av için işbirliği, 31;
yuva kurmak için işbirliği, 42, 275
Sykes, Albay, 26
Syivestre, Annam’da köy komünü,
121
Şahin, kışkuşlanmn saldınsına uğ
rayan, 35
Şahsevenler, 127
Şariman, 151
Tachart, 90
Tacir loncası, 167, 169, 175; H. van
den Linden, 290
TaddaH, 117, 133
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Taine, 237
Tanm aletleri, köy komünlerinde ge
liştirilen, 229
Tanm kooperasyonlan, İsviçre’de,
Fransa’da, Almanya’da, Rusya’da,
Batı Sibirya’da tereyağı imalatı,
İngiltere’de, Avrupa kıtasında,
Rusya’da, 216-243
Tanm sendikalan, 220
Tarilısel belgeler, özellikle mücade
leleri anlatan, 112
Tarlasincaplan, Güney Rusya, 50; aniden yok oluşu, 74
Tatar köyleri, 137
Taurida, bölge, köy komünü, 226
Tavşan, sosyallikleri, 46
Taylors, Guild o f the Merchant, 160
Tayşa, 131
Tazminat, cinayette, 126; iıırsızlıkta, 144
Tendre dağı, 29
Tennant, Sir E., Seylan tarihi üzeri
ne, 49
Terssac, M., 221
Tessino, 193
Teyze, ölmüş bir çocuğu korumak için kendini kurban eden, 100; ka
bile içindeki görevleri, 279
Thierıy, Augustin, “king” kelimesi
nin eski anlamı, 148; özgür şehir
ler, 149, 154,162, 172
Thlinketler, 95
Thun, 184
Thurso komünü, 167; komünal ahş
veriş, 168
Tırmaşıkkuşu ailesi, 311, 312
Tibet, 53
Tilkiler, sürü halinde avlanmalan,
kutup tilkileri, 49; topluluk
halinde, 271
Tofa, 117
Tolstoy, Lev Nikolayeviç, bir Rus kö
yünde ot biçme, 228
Topluluklar, devlet karşıtı, 204; her
türlü amaç için oluşmuş, 247
Toplumun insan öncesi kökeni, 59
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Topraklann geri alımı, 224
Topraklann tanma açılması, köy ko
münleri tarafından, 123; ortaçağ
şehirleri tarafından, 197
Tortona, 186
Toscana, 184; birliği, 186; tanm, 190
Toussenel, 19
Tötonlar, köy komünü, 116; ortak ekim, 120,124
Transbaykalya, 6
Transhazar çaylaklan, 32
Trevisa, 160, 186
Tschudi, Alplerin faunası, 48
'Tuckey, belediyeler üzerine, 183
Tukanlar, kartallarla alay eden, 36
Tunguz, avcı, 54; Avrupa ahlâkı üze
rine, 102
Tunguzlar, 91
Tupiler, 139
Turgot, meclislere karşı yasalar, 116
Turnalar, sosyallikleri, 23
Türk istilası, 196
Türlerin tecridi, 68
Tüylütatu, 273
Tver, 196
Tylor, Edwin, ailenin kabilesel köke
ni üzerine, 80; yozlaşma teorisi, 84
Udyelnyi dönemi, Rusça, 153
Uganda, 139
U lm ,187
Ulrik, Aziz, 153
Ulus, Buryatlarda, 117, 131, 132
Uluslararası yasa, 129
Uncle Toby’s Society, 248
Universitas, 120
Unterwalden, 48
Ural kazaklan, 242
Ural-Altayhlar, 114
Uri, 180
Urman’Xax Sibirya’nm kuzeybatısı,
85
Urubu akbabalan, 32
Usuri nehri, 6, 133
Utah, 63
Uthelred, Aziz, 153

.Karşılıklı Yardımlaşma
Uzun evler (balai), 93; Eskimolarda,
95, 278
V.V., köylü komünleri üzerine, 223
Vahşi dağ köpekleri, 49
Vahşiler, arasında çatışma, 94, 103;
“kulüpleri”, 285
Vancouver Adası yerlileri, 99
Vandallar federasyonu, 129
Vaud, kanton, 214
Veçe, Weich (meclis), 53
Venedik, Saint-Marco, 155; sanatı,
160, 180; yiyecek dağıtımı, 168;
birlik, 186
Venyanimov, misyoner, daha sonra
Moskova metropoliten piskoposu:
Aleutlar üzerine, aUâk yasalan,
98; Çukçiler arasında ortadan kaldınlan çocuk katli, 101
Verein fiir Verbreitung gemeinnüt
zlicher Kenntnisse, 249
Verona, 160, 185, 186
Versailles, 179
Vikunya, 64
Vincenza, 186
Vinogradov, Prof., İngiltere’de köy
komünü üzerine, 116, 145; komü
nal topraklann talanı, 205, 276
Viollet, P., Fransız hukuku, 117
VitaUs, 154
Vogt (rütbeli yargıç) ziyafeti, 151;
görevleri, 156, 165
Votkinsk demir çelik fabrikası, 242
Wagner, Moritz, tecrit üzerine, 211
Waitz, 89, 91, 100; ortak ekim, 121;
Ukagalar, Malayahlar, 139
Wallace, A.R., hayatta kalma müca
delesi üzerine, orangutanlar üze
rine, 56; hayatta kalma mücadele
sinin kötülükleri, 62; hayatta kal
ma mücadelesi ve rekabet teorisi,
Wallace’in argümanlan, “kökünü
kazıma kelimesinin muhtemel me
taforik anlamı, göçler, aşın nüfus
artışı, hayvanlar rekabetten nasıl
kurtulur, ardıçkuşu üzerine, 64-76
Walt, Johan van der, 89

Walter, Galler Ülkesi’nin köy komü
nü üzerine, 117; ortak ekim, 121
Warwickshire, 212
Waterford, 167, 168, 169
Wauters, A., Belçika’da ortaçağ şe
hirleri, 172
Webb, Sidney ve Beatrice, History o f
Trade Unionism, 236, 237, 238
Weddell, H.A., vikunyalar arasında
karşıhklı koruma, 64
Weichbild, 173
Wergeid, 146
Westermarck, Prof. Edward, insan
da evliliğin tarihi üzerine, 276
Westminster, 285
Westphalia, 188; birliği, 186; ortak
ekim, 222
Whewell, ortaçağ keşifleri üzerine,
193, 194
White, Natural History ofSelbourne,
44
Whitechapel, fakir mahallelerde kar
şılıklı yardımlaşma, 252, 253
Wied, Prens, tukanlann meydan okuduğu kartallar üzerine, 36
Wilman, R., Westphalia federasyon
lan üzerine, 188
Wiltshire, 212
Winchester, 153
WinckeU, Dietrich de, tavşan üzeri
ne, Handbuch, 52
Wises, 197
Wolfgang, Aziz, 153
Wood, J.C., hayvanlarda duygudaş
lık üzerine, 63
Worms, 188
Wormser Zorn, 186
Wunderer, J.D., bir tekne güverte
sinde lonca, 156
Württemberg, içinde kooperasyon,
221
Würzburg, 166, 176
Xanten işçileri, 177
Yaban domuzu topluluklan, 55
Yadrintsev, Sibirya göllerinin kuru
ması üzerine, 114
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Yamyamlık, Paris Antropoloji Top
luluğundaki tartışma, buzul dö
nem boyunca muhtemel köken,
Meksika’da ve Fiji Adalarında din
sel karakter, 103-104
Yardım, Berberi köylerinde, Gürcis
tan’da, 134; loncalarda, 176; Fran
sız köylülerinde, 217; Kafkasya’
da, 218; Almanya’da, 221, 222
Yargıç, ortaçağda, 161
Yaşh akrabaların kurbanı, 101; bu
konuda Moffat ve Erskine, 102
Yeni Gine, 92
Yeni Hebrid vahşileri, 100
Yeni Kaledonya, ortak ekim, 121
Yeni komünlerin doğuşu, 123
Yeni Zelanda, 36; domuzların ve adatavşanlannm sayısındaki artış,
71
Yenisey, 46
Yorkshire, 212; madencilerinin gre
vi, 239, 255
Young, Arthur, Fransız tanmı üzeri
ne, 207
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Yukon nehri, Aleutlar, 96
Yunan, 152; antik şehirler, 150, 158,
197; eski loncalar, 282
Yunanlar, Homeros, 87
Yusufçuklar, göçleri, 265
Yuva yapma işbirlikleri, kuşlann, 41,
44,
269, 270
Zadruga, 118, 282
Zakatali bölgesi, 137
Zarudni, N., çaylaklarm sosyalliği üzerine, 32; tavşanlann sosyalliği
üzerine, 271
Zebralar, 53
Zemstvos, ev ev yapılan soruşturma,
223
Zenginliklerin periyodik dağıtımı, 96;
toprakların periyodik dağıtımı,
borçlann periyodik iptali, 97
Zestvo, 155
Zoologische Garten, Der, 45
Zöpfl, Weichbild üzerine, 173
Zürih, 181
ZvFİckau, 203

Kropotkin'in en temel eserlerinden biri olan Karşılıklı Yardımlaşma,
aynı zamanda Malthusçu "hayatta kalma mücadelesi"ne ve Darwincilere
verilmiş bir yanıttır. İnsan nüfusunun mevcut yiyecek arzından daha
hızlı bir artış gösterdiğini ileri süren Malthus, dengenin ancak, kıtlık,
hastalık ve savaş sonucu, güçsüzlerin elenmesiyle korunacağını
söylüyordu. Malthus'un, "hayatta kalma mücadelesi" olarak formüle
ettiği bu anlayış, herkesin herkese karşı sürekli rekabetine dayanıyordu.
Sonraki yıllarda Darwin, rekabet ve hayatta kalma mücadelesinin,
güçlü türleri koruyup güçsüzleri elemesini evrimin belirleyici faktörü
olarak açıkladığında, Malthusçuluk, biyolojik alanda da güçlü bir
destek bulmuş oldu. Darwin'in izleyicileri ise, onun uyarılarına rağmen
bu "acımasız mücadele"yi biyolojik bir ilke olarak evrimin biricik
faktörü haline getirdiler. İlkel insan dünyasıyla hayvanlar alemini,
kana susamış "gladyatör gösterisi" gibi sunan yeni Darwincilerin "sürekli
mücadele" anlayışı, eşitlikçi, dayanışmacı, özgür toplum düşüncesine
de ölümcül bir saldırıydı. Bu nedenle, Malthus ve yeni Darwincilere
yanıt vermek neredeyse zorunlu hale gelmişti. Yanıt; ünlü anarşist ve
doğa bilimci Pyotr Kropotkin'den geldi.
Kropotkin, aynı türün bireyleri arasında m ücadeleden çok,
yardımlaşmanın sayısız kanıtını, onlarca hayvan türünü örnek vererek
gösteriyordu. Karşılıklı yardımlaşmanın bir evrim faktörü olarak insan
dünyasındaki rolü üzerinde de duran Kropotkin, vahşi ve yarı vahşi
klanların, köy komünlerinin ve ortaçağ özgür şehir cumhuriyetleri
döneminin karşılıklı yardımlaşma kurumlannı detaylarıyla inceler.
Osmanh döneminin esnaf loncalarını da bir örnek olarak ele alan
Kropotkin; özgür birlik, özgür federasyon, cemaatlerin yerel bağımsızlığı
ve her türlü karşılıklı yardımlaşma kurumuna öldürücü darbenin
Avrupa'da Kilise ve Devlet tarafından ancak on altıncı yüzyılda
indirildiğini ileri sürer.
Biyoloji ve sosyolojinin insan ve hayvan davranışlarına dair yeni
bulguları, Kropotkin'in yüz yıl önce vardığı sonuçları bugün hemen
hemen bütünüyle doğruluyor.

ISBN 975-7005-15-0

9 '7 8 9 7 5 7 005155

